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ve bu Bakanlığa asaleten tâyin yapılınca
ya kadar, Devlet Bakanı Vefik Pirinçci-
oğlu'nun vekâleten tâyin edildiğine dair 
'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/251) 

2. — S'iint Üyeisi Lâtif Aykut, Erzu
rum Üyesi Nihat Pasinli ve Tekirdağ Üye
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A. •— Sözlü sorular ve cevaplan 251,254 
1. — Cumhuriyet ,Sen altosu İstanbul 

Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf 
edilen par*aya dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/ıl92) 251 

Sayta 
2. — Cumıhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nu&ret Tuna'nm, İnebolu 
ilçesinde meydana gelen sel felâketine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/215) 251 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Cenap Aksu'nun, Anayasanın g'eçici 
7 nci maddesi uyarınca tedvkii ^gereken 
kanunlara dair Başbakandan sözlü soru
su 06/216) 251 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir üye
si Hilmi Onaıt'm, izmir'in Selçuk ilçesinde 
•kurutulan bir bataklığa dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/217) 251 

6. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Hilmi Onat'm, vatandaşların ıgeçim 
kaynağı olan tapulu arazilere dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/218) 251 

<6. — Cumhuriyet Senaltosu Bitlis Üye
si Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekme-
ce'de askerî birliklerce iş)gal edilen sa
haya dair Millî Savunma ve İçişleri Ba
kanlardan sözlü sorusu (6/219) 251 

7. — Cumhuriyet 'Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi revetoğlu'nun, plân gereğin
ce Samisun'da inşası karar altına alınan 



Sayfa 
kapalı salon inşaatına dair «özlü sioru'su 
ve Devlet Bakanı Necini Öktem'in cevabı 
((i/220) 251:253 

8. — Cumhuriyet Senatosu Lsüan-bul 
t'y< si Özel Şalıimgiray'ın, 19'G3 yılında 
kurulacak olan Sosyal ve İktisadi Araş
iti rina Ens'titüsüınc, çocuklar için yapılan 
neşriyata ve Atatürk'e atfedilen bir beya
nata dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/221) 254 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sos
yal Vardım Bakanının Polonya'ya gidiş 
'Sebebine dair Sağlık ve Sosyal Tardını 
(Bakanından sözlü sorusu (6/222) 254 

10. — (Aımhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nıın Danıştay Birinci 
Başkanlığının ne zamandan beri açık bu
lunduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/223) 254 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Di'keeligirin, (fosilli dengi ve 
neşriyatlara dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/224) 254 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Raisini Giray'ın, Elâzığ vilâyeti 
ıköy yiolları inşaatına dair Bayındırlık 
(Bakanından sözlü sorusu (6/225) 254 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyeısi Eethi TcVetoğlu'nun, 1963 - 1964 ih-

Sayfa 
raca t devresinde dış pazara arz edilecek 
tütün stokumuz üzerinde ne gibi hazırlık
larımız mevcudolduğuna dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından tfözlü sorusu 
(6/226) 254 

14. —- Cum'huriye<t Senatosu Elâzığ 
Üyesi Ra'şim Giray'in, Bakanlık üst kade
me memurlarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/228) 254 

6. — Görüşülen işler 254 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Bütçe Karma Komisyonunun seefllmcsi ve 
«çalışıma usullerinin düzenlenmesi ile Mu-
kase'bei Umumiye Kanununun bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi vcibu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul lolunan 
metni ve Cum'huriyet Senaltosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/2G9, C. Se
natosu 2/98) («S. Sayısı: 314) 254:271,274:276 

|2. — Cumhuriyet Sfen ato.su İçtüzük 
teklifi ve Cühuriyet Senatosu içtüzük 
Komisyonu raporu (2/15) (iS. Sayısı : 
65 e ek) 271 

3. — İktisadi Devlet Tevekkülleri ile 
müesseseleri ye iştirakleri hakkındaki ka
mun tas'arısmın Millett Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet (Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (.M. Meclfei 
»1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sayısı: 303) 271: 
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Birinci ve ikinci oturumlarda yetersayı sağ
lanamadığından üçüncü oturum saat 15 e bira 
kıldı. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
Bakanı FetM Oelikbaş'ıın dönüşüne kadar ken
disine, Gümrük ve Tekel (Bakanı Orhan Öz-
trak'm vekillik etesinin, Başbakanın 'teklifi 
üzerine muvafık görülmüş 'olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı 'tezkeresi okundu ve 'bilgi edi
nildi. 

—< GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üyelerden Mustafa Dinekli, Mu anı m er 
Obuz, Âli Aks oy, 'Sırrı Uzun'hasanoğlu Rıfat 
Etker, Fahri Özdilek, Sakıp öııal, Mustafa în-
ce'oğlu ve Hasan Kangal'a izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi olumdu ve izin
ler kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçlüzük t ek! i Tinin ko
misyondan gelen 8 nci maddesi üzerinde bir sü
re görüşüldü. Bu maddenin 14 ve 15 nci mad
delerin müzakeresinden sonra görüşülmesine 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu; içişleri Ba'kanı Hıfzı Oğuz Bckata'-
nın şahsına vâki isnatlarını cevaplamak üzere 
söz aldığı, fakat içişleri Bakamının istifa ettiği
ni öğrendiğinden şimdi 1)iı konuya derinlemesi
ne temıas etmiyeceğini beyanla, hakkında söy
lenenlerin doğru olmadığını ve her zaman ef-
alinin hesabını vermeye hazır olduğunu ifade 
etti. 

da'ir önerğ'e kahul edildi. 14 ııcü madde bir 
müddet görüşüldü. 

8 Ekim 196'8 Salı günü saat \7) te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
•Başkanvekili 

İhsan Uanıit Tigrcl 
Kâtip 
'Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

Katip 
Aımasya 

2Iacit iZeren 

ıSORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nıu, müeb'be't anahkûm Dr. 
Ze*ki Eratanıaıı'a dair tiöziü sioru önergesi, Sağ
lık ve Soisyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/2'3ü) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğıvs Bekata'nıu, Yassrada mahkûmların
dan Halis ÖzlüA'lm Kayseri'den Ağrı'ya nakli
ne dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına giöndenilmiştir.. ('6/231) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Be'kateı'nm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanının hükümlü Celâl Bayar'ı ziyareti
ne dair sözlü soru önergesi, Sağlık ve iSosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/23:2) 

Yazılı sorular 
4. — Cumhuriyet Sena'tosu Bursa Üyesi Ca

hit Orta<ç.'ın, beş senelik vergi cezalarının mik
tarına dair yazılı ^oru önergesi, Maliye Bakan-
lıgına gönderilmiş'tir. (7/113) 

'5. — Cumhuriyet Senatosu An'kara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Beikata'nrn, tâyin ve nakil edilen 
doktorlara dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönde tilmişit ir. 
(7/111) 

(6. — Cıımhuriye't Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nıu, Sosyal hizmetler fonu
na dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/112) 

Tasarı 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 

hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/483; C. Se
natosu 1/307) (Geçici Komisyona.) 

Rapor 
"2. — İ l l i sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

eklenen hükümlerin değiştirilmesi ve bu kanu-
aıa bir geçici nıa'dde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet M'eelisince kabul olunan 
metni ve Cıımhuriye't Sena'tosu Millî Savunana 
Komisyonu, raporu (M.Meclisi 2/484; 0. Sena
'tosu 2/1111) (S. Sayısı : 316) [Dağıtma tarihi : 

maddesinin (O) fıkrasına 409'2 sayılı Kanunla 5 . 10 . 1963] 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu

mu açıyorum. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Gündem dışı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Gündem dışı söz yok. 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Mevzuu öğrenmediniz ki, Muhterem Başkan. 
BAŞKAN — Mevzuu bana söylemiştiniz, 

efendim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İçişleri Bakanlığından istifa eden Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın istifasının kabul ve bu Bakan
lığa asaleten tâyin yapılıncaya kadar, Devlet Ba
kanı Vefik Pirinçcioğlu'nun vekâleten tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/251) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
içişleri Bakanlığından istifa eden Hıfzı 

Oğuz Bekata'nın istifası kabul edilmiş ve asa
leten tâyin yapılıncaya kadar içişleri Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'nun ve
kâleten tâyininin Başbakanın teklifi üzerine, , 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 

2. — Siirt Üyesi Lâtif Aykut, Erzurum 
Üyesi Nihat Pasinli ve Tekirdağ Üyesi Selâmı 

Çocuk mahkemeleri hakkında değil mi?... 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Çocuk mahkemeleri değil, Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Beyanamesi ve Haftası münase
betiyle konuşacaktım. Bu mevzu günün aktüel 
mevzuudur. Diğer meselelerin dışındadır, efen
dim. 

BAŞKAN — Birkaç arkadaşımız daha bâzı 
ehemmiyetli gördükleri mevzularda gündem ha
rici söz istemişlerdir. Acele olarak çıkarılması 
gereken kanunlarımız vardır. Onun için gündem 
harici söz maalesef veremiyeceğim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Üren'in Adalet Partisine yazıldıklarına dair, adı 
geçen Grup Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkan
lığı tezkeresini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda isimleri ve secim bölgeleri yazılı sa

yın senatörler partimize kaydolmuşlardır. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarında. 

A. P. Senato Grup Başkanı Y. 
Balıkesir 

Kadri Öztaş 

Lâtif Aykut Siirt 
Nihat Pasinli Erzurum 
Selâmi Üren Tekirdağ 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur, 

— 250 — 
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5. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORUL/ 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. I 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?. Burada, 
Başbakan adına cevap verecek kimse?... Yok. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde mey
dana gelen sel felâketine dair, Başbakandan söz
lü sorusu (6/215) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna?... Burada. 
Başbakan adına konuşacak kimse?... Yok. Gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasanın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/216) 

BAŞKAN — Sayın Cenap Aksu?.. Yok. îkin-
ci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi IHI- { 
mi Onat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan 
bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/217) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat?... Burada
lar. Maliye Bakanı?... Yoklar. (Vekili burada, 
sesleri) 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Bu mevzuda yetkili de
ğilim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yetkili olmadık
larını beyan ediyorlar. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, vatandaşların geçim kaynağı olan ı 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

BAŞKAN — Sayın Onat?... Buradalar. Ta
rım Bakanı?... Yoklar. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. I 

VE CEVAPLAR 
İR VE CEVAPLARI 

I 6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî bir-

I liklerce işgal edilen sahaya dair Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/219) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu buradalar mı?... 
Yoklar. Soruları, ikinci defa bulunmadıkları için 
düşmüştür. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, plân gereğince Samsun'da 
inşası karar altına alınan kapalı salon inşaatına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Necmi Ökten'in cevabı (6/220) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar, soruyu okutuyorum : 

12 . 9 . 1963 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun ilgili Devlet Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Samsun Üyesi 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

1. Plân gereğince inşası karar altına alın
mış ve 1963 bütçesinde 500 000 lira tahsisatı ay
rılmış (Samsun'da 2 500 kişilik kapalı salon in
şaatı) hangi sebeplerle durdurulmuş, plân ve 
programlarınızdan çıkartılmıştır? 

2. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünüzün 
20 Ağustos 1963 gün ve 16857 sayı ile Vilâyet 
Bölge Başkanlıklarına gönderdiği tamime ekli 
listede 66 vilâyette yapılacak spor tesislerine 
karşılık (Samsun 2 500 kişilik kapalı salon in
şaatı) nın 1964 yılı için dahi bahis konusu edil
meyişi sebepleri nelerdir? 

3. Samsun'a böyle bir inşaat hiç mi yapıl-
mıyacaktır? Şayet yapılacaksa zamanı nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI NECMİ ÖKTEN (Ço

rum Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, 

Her şeyden evvel şunu belirtmek isterim ki, 
inşaatlarımıza lüzumlu arsaların, ilgili bölgeler 
tarafından temin edilmesi prensibini koymuş 
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bulunuyoruz. Maalesef ki, Samsun Bölgesi bu
güne kadar bunu sonuçlandıramanııştır. 

Diğer taraftan, kapalı bir spor salonuna 
olan ihtiyacına, kesin olarak inandığımız Sam
sun'a mezkûr tesisi kazandırabilmek amacı ile 
çalışmalarımızı bu konu üzerinde topladık. 

Samsun Kapalı Spor Salonunun durumu : 
liu tesis 1962 yılında şehrin 15 Km. kadar 

uzağında ve prensiplerimize aykırı olarak se
çildiğinden kabul, edilmemişti. Bu kadar uzak 
bir mesafeye sporcu gençlerimizi günlük ekzer-
sizlerini yapmak üzere göndermeye imkânı mad
di bulunamazdı. 

Diğer taraftan bu salonlardan okullarımızı 
da faydalandırmak hedefimiz olduğundan okul
lar toplumuna da uzakta kalıyordu. 

1968 yılında şehir içinde denizden elde edi
len bölgede bir saba temin edilmiştir. 

Burasının kadastrosu olmadığından. Sayın 
Samsun Millet vekili llyas Kılıç bu konuyu ele 
almış ve Beden Terbiyesi (Jenel Müdürlüğüne 
bu salmda yardımcı olmuştur. 

Ayrıca Tapu Kadasl rodan, bir heyet gönderil
mek' suretiyle kadasl ro muamelesi sonuçlandı
rılmıştır. 

Milli Emlâke aidolaıı bu sahanın istim 1 Tiki 
için Beden Terbiyesi (ienel Müdürlüğü Maliye 
ile mutabakata, vararak fiyat işi de tesbit edil
miştir. 

Inındaiı başka şehir imar plânında da «Sam
sun'a giden bir heyet marifetiyle» gereken ta
dilât yapılmıştır. 

Sayın Samsun Milletvekili llyas Kılıe'a bu 
değerli yardım, ve işbirliğinden dolayı huzuru
nuzda, teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

• Sahanın istimlâk muamelesi sonuçlanmak 
üzere olup bu muamelenin ikmalini mütaakıp 
salonun ihalesi yapılacaktır. 

Şunu da not olarak arz ediyorum : 
liu münasebetle dikkatimi çeken bir husu

sun burada, açıklanmasında fayda mülâhaza edi
yorum. 

Hatırlanacağı gibi aynı senatör arkadaşımız 
bir müddet evvel Spor - Totonun gelirlerinin 
sıfıra müncer olmasını mümkün kılacak bir tek
lifte1 bulunurken diğer taraftan bu gelirle yapı
lacak tesisler hakkında soru açmasını dikkati 
çeker mahiyette gördüğümü arz etmeme müsaa
denizi istirham edeceğim, saygılarımla, 
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: BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğhı. 

FKTHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; Samsun'
da 5 yıllık plânda yapılması kabul edilmiş ve 
bu. hususta 500 000 lira da tahsisatı konulmuş 
iken, tarih ve numarasını arz ettiğim 20 Ağus
tos 1963 gün ve 16857 sayılı Beden Terbiyesi 
Uenel Müdürlüğünün vilâyetlere tamim ettiği 
önümüzdeki yıl yapılacak inşaat arasında 
2 500 kişilik Samsun kapalı salonunun adının 
dahi bulunmayışı ve bunun 'bu listeden eı karıl-
ımış olması vilâyetçe yapılmış bütün müspet te
şebbüslere ve bütün hazırlıklara rağmen, Sam
sun'un böyle bir spor tesisinden mahrum bıra-
kılışı, sorumlu ve vazifeli bir arkadaşınız 
bu soruyu yüksek huzurunuzda ilgili bir Ba
kana sormak lüzumunu ortaya koymuştur. Yük
sek huzurunuzda şunu sarih ve kesin olarak ifa
de et'iiKk isterim ki, Anayasanın bize bahşetti
ği sorgu maikinasmı, mekanizmasını hiç- kimse, 
hiçbir şekilde önliyemez ve bunun islemesini 
hiçbir şekilde ihlâl edemez. 

Burada bir senatör arkadaşın, ilgili vekiller
den istediği şeyleri sorması hem hakkıdır, hem 
de vazifesidir. Ben daha önce hakikaten yüzka
rası bir 'hale getirilen ve hakikaten 'bugün ida
recilerinin ve başında bulunan vekilin mesul ol
duğu bir millî ata sporunda Türk güreşinden yük
sek huzurunuzda bahsetmişsem, İm, diğer bu 
vekâletle ilgili her hangi ıbir müessese hakkında, 
ayın vekilden sual soranııyacağımızı veya ken
disine soru tevcih edeni iveceğimizi ilzam et
mez. Kaldı ki, huzurunuzda verdikleri cevap
ta katiyen sorumuz cevaplandırılmamış ve es
babı mucibe tamamen birbirini nakzeder cevap
larla huzurunuzda cevaplandırılmaya çalışılmış
tır. Samsun hakikaten memleketimizin mı bü
yük bir ekonomik merkezi olduğu kadar Türk 
tarihinin üstünde gururla, iftiharla durduğu 
bir inkılâp şehridir. Şunu kabul buyurmak lâ
zım ki, memlekete bir takım değerli '.nıaiessesc-
ler kazandırılırken, Samsun bu konuda en öne 
alınması icabeden vilâyetlerden birisidir. Bil
hassa spor mevzuunda bugün 19 Mayıs (lençlik 
Bayramı olarak kabul edilmiş, bir -milletin, bir 
riükümetin ve onun bu konu ile. ilgili vekâleti
nin 67 vilâyeti içinde en evvelâ Samsun'u Ibi-
î'inci plâna almak mecburiyeti ve zaruriyeti 
vardır. Aksi takdirde Atatürk'e bu kadar bağ-
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iılık onun gençliğine bn 'kadar titreyen insan
ların vazifelerini hakkı ile yapmış sayılamazlar. 

Samsun gibi bir vilâyete 2 500 kişilik bir 
(kapalı spor salonu kazandırmak, Hükümetimi
zin büyük bir eseri, olacaktır. 

Arazi meselesi için ileri sürülen husus, şüp
hesiz bir prensip kararıdır. Verinde görürüz. 
Fakat şunu ifade edeyim ki; 15 kilometre gibi 
bir mesafede, evvelâ bir yer gösterilmemiştir. 
Bugün Samsun şehri Bafra istikâmetinde ha
len karayollarının tesislerinin 'bulunduğu ma
halde matisyon ismi verilen kısımda genişlemiş
tir ve aşağı yukarı şehir, buraya doğru 6 kilo
metre kadar büyümüş vaziyetindedir. Buna 
göre gerek eski stadyum, gerekse bu genişi iv en 
ve bir yeni plaj şehri halini alan bölümün dik
kate alınması karşısında spor sahası olarak gös
terilen eski yer dahi şehre âzami 3 - 4 kilomet
re mesafede kalmaktadır. Samsun limanının 
inşasından sonra memlekete kazandırılan bü
yük liman eseri yanında hakikaten 'bugün Sam
sun şehrinin işgal ettiği kısma aşağı yukarı mu
vazi denebilecek bir arazi de kazanılmış bu
lunmaktadır. Bunun plânı 3-epılmış ve kabul 
edilmiştir. Parsel, isi eğer bugün gereekleşme-
miş-se, bu meveudolan plânda mevzuubahis ka
palı salonun yapılmasına esasen bir engel teş
kil etmemektedir. 

Sarih olarak görünüyor ki, buraya, tahsis 
edilmiş olan para. dahi buradan alınmış ve bu 
iş 5 sene sonra mı kadastrosu yapılacak, 10 se
ne sonra mı gerçekleştirilecek bir tarafa, ta
mamen geri bırakılmıştır. Ve demin de arz et
tiğim gibi, içinde G6 vilâyete yapılacak bütün 
spor tesisleri bulunduğu halde Samsun gibi 
bir vilâyetin bu programdan çıkarılmış olması 
cidden calibi dikkattir, cidden bunu mânalandır-
mak hakikaten güçtür. 

Biz burada soruları sorduğumuz ve onların 
yapıcı, yerine getiriliri cevabını beklerken mil
letimize ve memleketimize hizmetten başka bir 
arzu ve kaygımız yoktur. Burada hiçbir vekil 
ile ne bir polemik açmak, ne de bir münakaşa
ya girmek bizim mevzulunuzun da Yüksek Se-
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natonun atmosferinin de kabul edebileceği bir 
şey değildir. 

Ben doğrudan doğruya, plâna konulmuş 
olan bu kapalı salon mevzuu niçin kaldırılmış
tır? Tekrar yerine getirilecek midir? (îetirilmi-
yceekse no zaman getirilecektir? Bunu öğren
mek istiyorum. Ve bunda yine musrrrım ve 
eğer bizi kadastro yapıldığı zaman üç sene son
ra mı, beş sene sonra mı bu salon Samsun'a ka
zandırılacaktır diye tamamen uyuşturucu ve 
avutucu asla tatmin etmiyen bir cevap şekli 
ile yet inil irse, o zaman bizim daha. derin, daha 
geniş ve daha tesirli sualler veya tetkikler, tah
kiklerle bu işin gerçekleşmesine muhakkak gi
deceğimizi huzurunuzda belirterek, sözlerime 
son veririm. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI NHOMİ ÖKTEM (To
rum Milletvekili) — Soru müessesesini her han
gi bir şekilde engelleyici en ufak bir mâruzât
ta bulunmadığımı sizler de işittiniz. İler zaman, 
her yerde her senatör arkadaşını, değil burada 
umumi soru muvacehesinde her zaman müesse
semize gelir, arzu ettikleri bütün malûmatı de
rinliğine, genişliğine alabilirler. Sonra, ceva
bi ifadelerimin tamamen kati mahiyette olduğu
nu, zannediyorum. Tapu kadastro işleri yok
tur. Bütün bunlar halledildi dedim. Yani, bu
gün tapu kadastrosu bir heyet gönderilmek 
suretiyle halledildi. İmar plânında keza deği
şiklik yapılması işi de halledildi. Şimdi sahibi 
salâhiyet bir arkadaşımız Samsun'un istimlâk 
mevzuu ile meşguldür ve istimlâk mevzuu bit
tikten sonra ihaleye çıkarılacaktır dedim. İs
timlâk mevzuunun uzun bir süre kalacağını da 
ümidetmiyorum, belki bu günlerde halledilmiş
tir, halen arkadaşımız Samsun'dadır. 

Maruzatım bu kadardır, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. Mev

cudumuz; Divan ile birlikte (27) kişidir, saat 
dörtte ekseriyeti bulmak imkânı vardır, saat 
dörtte toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 15,25 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,05 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLEB : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. Sorulara I devam ediyoruz. 

Sısa „ Ji 

A 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. Millî Eği
tim Bakanı?. Yok. Gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

BAŞKAN — Soru sahibi! Burada. Bakan 
yok, gelecek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nedim Ev
liya, bundan önceki birleşimde izinli oldukları 
için, bu defa gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil?. Bu

rada.. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yoklar 
lecek birleşime bırakılmıştır. 

Gc-

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Gir ay'in, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Giray? Burada.. 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar Soruyu 
okutuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, hazırla-
nabilmem için bir hafta mehil istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakana, istediği bir haf
talık müddet verilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlu? Bura
da. Bakanların hiçbirisi yok. Gelecek oturuma 
bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra
sim Giray'ın, Bakanlık üst kademe memurla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/228) 

BAŞKAN - j - Millî Eğitim Bakanı. 
lecek birleşime kalmıştır. 

Yok. Ge-

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -
Karma 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 

usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umu
miye Kanununun bâzı hükümlerinin değiş-
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tirümesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kaynın teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/269, C. Senatosu 2/98) (S. Sayısı : 314) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun 5 . 9 . 1963 tarih ve 

106 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen Ge
çici Komisyonumuza havale olunan «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun 
seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi ile 
Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenme
si» hakkındaki kanun teklifi. Komisyonumuzun 
18 . 9 . 1963 tarihli ve onu takibeden toplantıla
rında ilgili Bakanlık temsilcileri ve teklif sahip
lerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Anayasanın 94 ncü maddesinin tatbikatını 
sağlamak maksadı altında dört milletvekili tara
fından vâki teklif Bütçe Karma Komisyonunun 
seçilmesi ve çalışma usullerini düzenliyen kanun 
ismini taşırken Millet Meclisince seçilen Geçici 
Komisyon bu kanun teklifinin mahiyetini T. B. M. 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi 
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi ile Muhase
bei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
şeklinde değiştirmiş ve Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesince kanun bu başlık değişikliği ile 
kabul edilmiştir. 

Kanun başlığından da anlaşılacağı veçhile, tek
lif Yasama Meclislerinin çalışmalarından biri olan 
Karma Bütçe Komisyonun seçimi ve çalışmalarını 
düzenlerken, halen nıer'i bulunan ve yeniden ele 
alınmış olan 26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı maddeleri
ni değiştirmiş ve bu kanuna bir ek madde eklen
miştir. , 

Bu durum karşısında Meclisler içi faaliyetle
rinden birinin ne şekilde yapılacağını gösterir bir 

(1) 314 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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| kanun teklifi içinde, bu faaliyetlerle dolayısiyle 
I ilgili bulunan Muhasebei Umumiye Kanunu hü-
I kümlerinin aynı kanun içinde tadil ve ek madde 
I teklifini ihtiva etmesi, kanun yapım, usul ve tek-
I niği Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmemiş

tir. 
I Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça-
I lışma usullerinin tanzimi hakkında bir kanuna ih-
I tiyaç bulunup bulunmadığı hususu üzerinde de 
I Komisyonumuz ehemmiyetle durmuştur. 
I 25 Ekim 1961 tarihinde faaliyete başlıyan Tür-
I kiye Yasama Meclisleri iki yıl Bütçe Karma Ko-
I misyonlarını teşkil etmişler ve bu devre içinde ko-
I alisyon değişmeleri neticesi Anayasanın 94 ncü 
I maddesinin âmir hükümlerinin tatbikat yönün

den kolaylıkla işlediği ve bu suretle de kuruluş 
ve çalışma hususlarında hiçbir müşkilâta raslan-

1 madiği Komisyonca müşahede edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usulleri Yasama Meclislerinin çalışmaları-

j mn bir parçası olduğu şüphe götürmez ve üzerin-
I de tartışmayı gerektirmez bir konudur. 

Anayasanın 85 nci maddesi sarahatle ve aynen 
I (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler ça

lışmalarını, kendi yaptıkları içtüzüklerin hüküm-
I lerine göre yürütürler) demektedir. 
I Bu sarih hüküm karşısında Karma Bütçe Ko-
I misyonunun seçilmesi ve çalışma usulleri bir ka-
I nunla mı yoksa içtüzükler içinde mi, halledilme

lidir? 
I Kanun teklif edenlerin fikri, Karma Bütçe 
I Komisyonunun özel bir mahiyet taşıdığı ve Yasa-
I ma Meclislerinden biri tarafından değil iki Mec-
I lis tarafından teşkil olunacağına güre buna ait 
| hükümlerin bir kanunla düzenlenmesi merkezin-
I dedir. 
I Bu hususta Komisyonumuz şu kanaate var-
I mistir. 
I Anayasanın 94 ncü maddesi C. Senatosu ve 
I Millet Meclisi bu Karma Komisyona kaç üye ve-
I receğini ve diğer hususları sarahatle belirtmiş

tir. 
I Şu halde Yasama Meclisleri verilen bu adedi 
I rakamların seçilme usullerini Meclisler kendi bün-
I yelerine ve kendi kuruluş hususiyetlerini de göz 
I önünde bulundurarak içtüzüklerinde kolaylıkla 
I tanzim ve gerektiğinde tadil imkânlarına da sahi-
I bulabileceklerdir. 
I Kanunla düzenlenmesi halinde ise tadil teklif-
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ieri Anayasanın 92 nci maddesine göre yapılabi
lecek ye her iki Meclisten de geçmesi icabede-
cektir. 

Bu durumda Meclisler iç. çalışmaları itibariyle 
birbirlerine müdahale eder yaziyctc getirilmiş 
olacaklardır. Bu hal Anayasanın 85 nci maddesi
ne uygun mütalâa olunamamıştır. 

Kanun teklifinde yer alan Muhasebei Umu
miye Kanununun bâzı maddelerini tadil ye ek 
madde ekleme hususlarına zaruret meveudölduğıı 
takdirde Meclislerin ilk faaliyetleriyle ilgili olma
sı hasebiyle Muhasebei Umumiye Kanunu da göz 
önünde bulundurularak bu hususların da içtü
züklerde yer alması mümkün mütalâa olunmuş
tur. 

Bununla beraber Hükümetçe zaruret mütalâa 
olunduğunda vâki tadil ve ek tekliflerinin hazır
lanmakta olan Muhasebei Umumiye Kanununda 
yer alması uygun görülmüştür. 

Kuruluştan sonraki işleyiş tarzı ise yine Ana
yasanın 94 ncü maddesinde yor almış olup bu hü
kümleri açıklamak gayesi altında tekrarlamaktan 
ibaret olan bir kanun yapma zarureti bulunma
dığı kanaati Komisyonumuzda hâkim olmuştur. 

Yukarıda arz olunan sebepler karşısında Ana
yasanın 94 ncü maddesinin tatbikatını sağlamak 
maksadı altında kanun tedvinine zaruret, bulun
madığı gibi Anayasanın 85 nci maddesi hükmüne 
göre içtüzüklerde yer alması zarureti bulunan hıı-
susatın kanunla düzenlenmesi Komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmediğinden teklifin tümü
nün reddine itifakla karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkam Sözcü 

Tabiî Üye Aydın 
H. Tunçkanat F. Turangil 

Kâtip 
Ordu Konya 

7ı. Kumrulu A. Onar 
Erzurum Diyarbakır 

N. Pasinli A. Erdoğan 

BAŞKAN — Buyurun Shaym Seçkin. 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MALİYİ'] BA
KANI VEKİLİ İLYAS SEÇKİN (Ankara Mil
letvekili) —• Sayın Cumhuriyet Senatosu üye
leri, 

Millet, Meclisince kabul edilmiş bulunan 
Türkiyo Büyük Millet M-actisi Bütçe Karma 

Komisyonunun seçilmesi ve çalışma, usullerinin 
düzenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanu
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kamımı bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin tümünün reddi muhterem Geçici 
Komisyonun raporunda teklif edilmektedir. 

Komisyonun ret gerekçelerinden birincisi, 
yasama faaliyetleriyle ilgili bir metinde mu
hasebei Umumiye Kanununu ilgilendiren ko
nuların yer almasının kanun tekniğine aykırı 
olduğu mütalâasıdır. 

Komisyonun ikinci ret gerekçesi ise, Bütçe 
Karma Komisyonu ile ilgili hususların içtü-
tüzüklerle düzenlenmesi gerektiğidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu. kanım teklifi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi toplandığı zaman mevcut bütün parti 
gruplarından tefrik edilen birer arkadaş tara
fından Ahdiye Hakanlığı uzmanlarının, tam 
iştiraki ve mutabakat] ile hazırlanmış bir tek
lifi i i- ve Hükümet olarak bu teklifin bir an. 
önce kanunlaşmasında büyük faydalar mütalâa 
edilmektedir. 

Muhterem komisyonun raporunda yor alan 
iv t; gerekçeleri, kanun teklifinin Maliye Ba
kanlığında incelenmesi sırasında uzun boylu 
bahis konusu olmuş ve neticede bu gerekçelerin 
varidulmadığı ve t a mam iyi e aksine, bu konu
nun bir kanunla düzenlenmesinin tek çıkar yol 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Evvelâ, huzurunuzda bulunan metinde ya
sama meclisleri faaliyetleriyle ilgili hususla
rın yanısıra Muhasebi Umumiye Kanununa mu
ta allik hükümlerin de yev almış olması key
fiyetinde, Ibu hükümlerin hangi hususlara îiidol-
dıığıı dikkatle incelenecek olursa, kanun tek
niğine her hangi bir aykırılığın da söz konusu 
olmadığı kohıyca anlaşılır. Gerçekten, Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan metinde Mınha-
sebi Umumiye Kanununun yasama meclislerinin 
faaliyetiyle ilgili olan ve Anayasamızın 5 ve fi 
nci maddelerinde yer alan kuvvetler ayrılığı 
ilkesine aykırı bulunan bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi bahis konusudur. Yüksek malûm
ları olduğu üzere, 1924 Anayasasının nazari 
olarak kuvvetler birliği ilkesini kabul etmiş 
olması ve daha önceki Anayasa tatbikatından 
kalan teamüllerin uygulanması sonucunda 
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Cumhurbaşkanlığı bütçesi halen de yasama 
meclisleri idareci üyeleri tarafından hazırlan
makta ve yasama meclisleri Başkanlık Divanla
rının bu bütçenin tatbikatında bâzı yetkileri 
de mevcut bulunmaktadır. Bu durum, kuvvetler 
ayrılığını kabul etmiş olan Anayasamızın 5 
ve 6 ncı maddelerine ve aynı ilkeyi benimsemiş 
olan Batı demokrasilerindeki tatbikata tama-
miylo aykırıdır. Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 
6 ncı maddesi gereğince yürütme organının 
başında yer alır. Bu durumda, yasama organı
nın Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin hazırlanma
sı nda ve uygulanmasında icrai bâzı yetkilere 
sahibolması asla, mümkün değildir. Cumhur
başkanlığı Bütçesi 'de diğer bütçeleri gibi yü
rütme organı içinde hazırlanıp Yüce Mec
lislere sunulmalı ve kanulaştıktan sonraki tat
bikatı da yine yürütme organı tarafından 
yapılmalıdır. Bu kanun teklifi, Anayasamı
zın 94 ncü maddesinin gerektirdiği yeni tan
zimleri getirdikten başka, malî mevzuatımız 
içinde yasama meclisleriyle ve bütçe ile ilgili 
Anayasaya aykırı hükümleri de değiştirmek 
gayesini gütmektedir. Şöyle ki, huzurunuzdaki 
metnin mihrakı, yasama meclislerinin bütçe 
ile ilgili faaliyetlerini her bakımdan yeni Ana
yasaya, uygun olarak düzenlemiştir. Bu iti
barla, kanun metninde, yani Analyasaya ay
kırı olup bütçe bakımından yasama meclisle
rini ilgilendiren mer'i kanun hükümlerinin ta
dil edilmesi cihetine gidilmesinde kamun tekniğinle 
aykırı her hangi bir husus mevcut değildir. Ta-
mamiyle aksine, sevk edilmiş bulunan yeni 
Muhasebei Umumiye kanunu tasarısı (ki, bütçe
nin yürütme organınca, hazırlanması ve yürü
tülmesi konularında çok teferuatlı hükümler 
ihtiva, etmekte olup incelenmesi hayli uzun 
sürecektir) bu kanun çıkıncaya kadar, Anaya
saya aykırı mevcut hükümlerin tasfiyesini 
tem inen bu metnin kanunlaşmasında Hükümet 
olarak zaruret görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Komisyon raporunda ileri sürülen diğer ret 

gerekçesine de Hükümet olarak katılamıyoruz. 
Cerçekten, yeni Anayasamızın getirdiği sis

tem içersinde bu konunun yasama meclisleri 
içtüzükleriyle düzenlenmesi mümkün değildir. 

İçtüzük, bir teşriî heyete verilen yetkilerin 

o teşriî heyetçe kullanılma usullerini gösteren 
ve sadece o teşriî heyetin çalışmalarına katılan 
kimseleri bağlıyabilecek olan hukuk kaynağı 
demektir. 

Oysa ki, Bütçe Karma Komisyonu, kısmen 
senatörlerden, kısmen de milletvekillerinden ku
ruludur. Bu durumda, bu Karma Komisyonun 
seçilmesinde her iki Yasama Meclisinde yekna-
sak kaidelerin uygulanması gerçeği aşikârdır. 
Bu zaruret bilhassa, Karma Komisyonda ikti
dar gruplarının en az otuzbeş üyesi olması il
kesinin pek çeşitli olabilecek tatbik şekillerin
den hangisi uygulanacaksa bunun her iki Ya
sama Meclisinde aynı olmaması takdirinde do
ğabilecek vahim keşmekeşi önlemek bakımın
dan mevcuttur. Şimdiye kadar böyle bir duru
mun meydana çıkmaması, ileride de çıkamaya
cağını göstermez ve iböyle bir durum ortaya çık
tığı takdirde, Bütçe Karma Komisyonu teşkili 
veya vazifeye devamı imikânsız hale gelebilir 
ki bunun Devlet hayatımızda doğuracağı pek 
kötü tesirleri izah etmemize dahi lüzum yoktur. 

Bir içtüzük ancak aidolduğu Yasama Mecli
sini sağlayabileceğine ve diğer Yasama Meclisle
rini bağlıyamıyacağına, göre, Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesinde ve iktidar gruplarının 
bu Karma Komisyondaki çoğunluğunun Ana
yasanın 94 ncü maddesi gereğince 'sağlanması
nın gerçekleştirilmesinde her iki Yasama Mec
lisinde de yeknasak usullerin uygulanmamasını 
sağlamak, ancak ve ancak her iki Meclisi de 
,bağlıyan bir kanunla mümkün olabilir. 

Bunun yanısıra, Bütçe Karma Komisyonu, 
gerek Yüce Senatonun, gerek Millet Meclisinin 
huzuruna çıkan ıbir Komisyondur. Böyle olun
ca, bu meclislerden birinin içtüzüğüne konacak 
hükümlerle bu Karma Komisyonun faaliyetini 
düzenlemeye imkân yoktur. Çünkü, Millet Mec
lisi İçtüzüğünde'ki ve Cumhuriyet Senatosu Iç-
tüzüğündeki hükümler biribirinden farklı ol
duğu takdirde, Bütçe Karma Komisyonu Ibu 
hükümlerden 'hiçbirini tatbik edememek duru
munda kalacaktır. Halbuki, Bütçe Karma Ko
misyonunda (bütçe kanunlarının görüşülmesi 
ba!kımmdan, Kalkınma Plânının esaslarına uy
gun olarak değiştirilecek olan yeni genel mu
vazene esaslarına uygun prosedürlerin tatbik 
edilmesi gerekecektir. Görülüyor ki, Bütçe Kar
ma Komisyonundaki prosedürlerle Genel Muva-
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zene Kanunundaki esasları da biribirine uydur
mak gerekmektedir ki, bu ancak bir kanunla 
kabil olabilir. 

Diğer taraftan, Millet Meclisince kabul 
edilmiş olan metinde, Anayasanın Hükümetin 
müşterek mesuliyeti esasını vaz'den 105 nci 
maddesi hükümlerine uygun olarak, Hükümet 
temsilcilerinin Bütçe Karma Komisyonundaki 
faaliyetlerini disipline ıbağlıyan ve balkanlıklar-
larası münasebetleri ilgilendirdiği cihetle behe-
mahal kanunda yer alması gereken hükümler 
de mevcuttur. Bu hükümler, Bütçe Karma Ko
misyonundaki prosedürlerden ayrı olarak bir 
baş'ka metinde mütalâa edildiği takdirde ise; her 
iki konu Ibiribirine çdk girift olduğu için, bizzat 
Bütçe Karma Komisyonunun faaliyeti güçles
in iş olacaktır. 

Nihayet, bu kanunda akçalı kanun teklifle
rinin tanzimliyle ilgili olarak sevkedilen hüküm, 
Anayasamızın Kalkınma Plânının bütünlüğü
nün korunması hakkındaki 129 ncu maddesiyle 
de yakinen ilgilidir. Bu gibi hususların ise, ka
nunla düzenleneceği Anayasamızda açıkça ifa
de edilmiştir. 

Son olarak şu hususu da belirtelim ki, bu 
,kanun metninde, bütçenin zamanında kanun-
laşmaması takdirinde nasıl bir yola başvuru
lacağı hususu Anayasanın 126 n!e,ı maddesine 
uygun olarak, Yasama Meclislerinde bütçe ta
sarılarının incelenmesindeki süreler konusundan 
ayrı mütalâa edilemiyeceği için, bu metinde yer 
almıştır. Bu konunun da 'kanunla düzenlen
mesi gerekeceği aşikârdır. 

Mulhterem arkadaşlarım, 
Anayasamız, hiçbir hukukî mefhumu Batı 

demokrasilerinde olduğundan farklı olarak ele 
almış değildir, içtüzük denilen vesikanın Batı 
demokrasilerindeki tarifi ne ise, bizde de odur. 
Böyle olunca, bütün bu hususları, Türkiye Bü
yük Millet Meclisa Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünde düzenlemek de mümkün olamaz. Günkü, 

biraz önce arz ettiğim gibi, (bir içtüzükte aidol-
duğu yasama heyetine verilmemiş olan yetkile
rin kullanılış usulü düzenlenemez. Birleşik 
toplantının bütçe konusunda hiç'bir yetkisi ol
madığına göre, birleşik toplantı içtüzüğünde 
bütün (bu 'konuların yer alması da asla mümkün 
olamaz. 
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Nitekim, Anayasamız, 127 ve 129 ncu mad

delerinde Yasama Meclisleri ile ilgili olarak bâzı 
faaliyet]erin plân konusunda ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin yasama organınca denetlenmesi 
'konusunda kanunla düzenlenmesini emretmiştir. 
Buna istinaden çıkmış olan 16 Ekim 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Uzun Vadeli Plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 
Kanun ile bir Plân Karma Komisyonu kurul
muş ve 'bu Komisyonun çalışma usulleri kanun
la düzenlenmiştir. Bunun gibi, Anayasamızın 
127 nci maddesinin son fıkrası gereğince hazır
lanmış bulunan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenme
sinin düzenlenmesine dair kanun teklifinde de 
Yüce Senatonun görevli komisyonunca da ka
bul edildiği veçhile, aynı şekilde bir Karma Ko
misyon kurulmakta ve bu Karma Komisyonun 
çalışma usulleri de kanunla düzenlenmektedir. 
Demek ki, Anayasamız, bu gibi yasama faali
yetlerine ımüteallük hususların kanunla düzen
lenmesine engel değildir. Nitekim, Anayasamı
zın 5 nlci maddesine göre kanun koyma yetkisi 
genel ve ilkel bir yetki olup, Anayasanın ge
rekçesi incelendiği zaman, Anayasa koyucusu
nun kanun yapma yetkisini 'belli konularda sı-
smırladığı yolunda hiçbir esasa rastlanmaz; ta-
mamiyle a'ksine, bu yetki sınırsız bir yetkidir1. 
Yasama organı gerekli gördüğü her konuda 
kanun sevketmek yetkisine sahiptir. Kaldı ki, 
bu konuyu kanundan başka bir hukuk kayna
ğıyla düzenlemeğe imkân da yoktur. 

Nitekim, bu mülâhazalarladır ki, aidolduğu 
konuda 'bir kanun çıkarılacağından Anayasada 
açıkça bahsedilmediği halde, İçtüzük mefhu
munun tarif ve muhtevasından hareket edilmek 
yoiiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine veri
len dilekçelere müteallik yasama usullerinin bir 
kanunla düzenlenmesi cihetine gidilmiş ve ibu 
suretle 26 Aralık 1962 tarihli ve 140 sayılı Ka
nun çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Âmme hukukumuzun esaslarının Fransız 

amme hukukunun esaslarına uygun düştüğü 
yüksek malûmlarıdır. 

Fransız amme hukukunda da, izah ettiğim 
şekilde hareket olunmaktadır. 

Nitekim, bu 'kanunla Muhasebei Umumiye 
Kanununla eklenmesi teklif edilen ve plânlı kal
kınmanın kesin bir zarureti olan hüküm, Fran-
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sa'da, 19 Haziran 1956 tarihli bir kanunla dü
zenlenmiştir. 

Yine Fransa'da, 2 Ocak 1959 tarihli Kanun
la, değil bir yasama komisyonunun prosedürü, 
bizzat Yasama Meclislerinin bütçe konusundaki 
çalışma prosedürleri yeknesak olarak düzenlen
miştir. 

Bu durumda, Komisyonun ret sebeplerini 
Hükümet olarak varit görmüyoruz. Hükümet 
olarak, bu metnin bir an önce kanunlaşmasında 
bilâkis büyük faydalar görmekteyiz. Arz ettiğim 
bu esbabı mucibe karşısında Geçici Komisyonun 
düzenlediği raporun ve bir de Millet Meclisince 
kabul edilen kanun metninin Yüce Senatoda ay
nen kabul buyurulmasmı Hükümet adına arz ve 
istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 
TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başkan, Muh
terem Senatörler; bundan evvel yapmış olduğu
muz bir birleşimde Yasama Meclislerinin müna
sebetlerinin tanzimine mütedair olan bir kanun 
üzerinde Yüksek Heyetinizce seçilmiş bulunan 
komisyon bugüne kadar görülmemiş ve iftihar 
vesilesi bulunan bir ittifaka vararak, 163 oyla 
Millet Meclisinden geçmiş bulunan kanunu red
detmiş bulunmaktadır. Anayasa Komisyonun
dan geçen bu kanunla, huzurunuzda şimdi müza
keresi başbyan bu kanun arasında mutlak bir ra
bıta vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonunuz çalışma
larına başladığı ilk anda Yasama Meclislerinin 
teşekkülünden bugüne kadar gelmiş ve geçmiş 
kanunların en ehemmiyetlisi olarak bu kanunu 
kabul etmiştir. Ve bu kanaatle kanunun üzerin
de hassasiyetle ve dikkatle durmak lüzumunu his
setmiştir. Sayın Hükümet adına konuşan Maliye 
Vekili İlyas Seçkin Beyefendiyi dikkatle dinle
dik. Ve bize Cumhurbaşkanının teşriî organla 
münasebeti yönünden bâzı noktaları izah ettiler. 
Bendeniz Yüksek Heyetinizi bu tasarıda Karma 
Bütçe Komisyonunun teşkiline mütedair olan kal
kan arkasında getirilmek istenen maddeyi arz et
meyi bir vazife kabul ettiğim için meseleye bu 
noktadan gireceğim. 

Kanunda Muhasebei Umumiye Kanununa ek 
bir madde vardır. Muhterem arkadaşlarım; Ana
yasamızın 91 nci maddesi T. B. M. M. üyelerinin 
hepsine, kanun teklif etme hakkını mutlak olarak 
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tanımıştır. Bu kabul edilen kanunun ek madde
sinde kanun teklif edebilme hakkı kısıtlanmakta
dır. Bir milletvekili veya Senatör Akçalı kanun 
teklif etmek zorunda kaldığı takdirde, bu kanu
nun ilgili bakanlık veya kurumdaki peşin tasar
rufunu ortaya koymak ve zikretmek mecburiye
tindedir. İki; veya bir kanun akçalıysa bunun 
gelirini temin edecek vergi kanunu getirmek mec
buriyetindedir. Veya bir hare kanunu getirmek 
mecburiyetindedir, veya bir resim kanunu getir
mek mecburiyetindedir. Şu halde hiçbir millet
vekilinin denetleme yolu ile her hangi bir Ba
kanlık ve kurumda tasarrufu ortaya koyması gay-
rimümkündür. Bir kanun teklif ederken vergi 
getiren kanunu, resim v. s. yi de bulup ortaya 
koyması yine gayrimümkündür. Esasen bu gay-
rimümkünler ortasında 91 nci maddenin kanom 
teklif etme hakkını kısıtlıyan, nezeden, daraltan 
bir hükmü Komisyonumuz getirmejd uygun bul
madı. Bununla beraber raporumuzda biz bun
dan katiyetle bahsetmedik. Raporumuzun mea
li, Yüksek Heyetinize dağıtılmış tetkikinize arz 
edilmiştir. Tekrar etmekte, Hükümetin hassasi
yetle bu mevzu üzerinde durması yönünden bizim 
de Komisyon olarak konuşmamızda zaruret var
dır. Hatırlarsınız Coşkun Kırca Bej^efendi tara
fından tanzim edilmiş bir İçtüzük Yüksek Heye
tinizde daha evvel tetkik ve münakaşa mevzuu 
olmuştu. Bunun Yüksek Heyetinizce iltifat gör
memesi yönünden kanun yolu ile bu meseleye 
birbuçuk seneye yakın bir zamandan sonra dön
müş durumdayız. Şimdi, biz acaba Meclis içi 
faaliyetlerimizde bir çalışmamızı icra ederken, 
bunu İçtüzükle mi yapmalıyız, kanun yoliyle mi 
yapmalıyız? Diyoruz. Hükümetin bu nokta üze
rinde hassasiyeti ne olabilir. Yasama Meclisleri 
icra organı ile ayrıdırlar. Anayasanın 85 nci 
maddesi «Meclisler İçtüzükleriyle kendi faaliyetle
rini düzenler.» der. Şimdi, acaba Bütçe Karma 
Komisyonunun faaliyeti Meclis içi faaliyetlerden 
değil midir? Meclis içi faaliyetlerdendir. Derler 
ki, bu özel bir husus arz ediyor. Karma Bütçe 
Komisyonu iki Yasama Meclisinden terekkübe-
der. Ve bunlar Yasama Meclisine karşı sorumlu
durlar. Ve sunmak mecburiyetinde olduğu hu
suslar vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 94 ncü 
maddesi denebilir ki, maddelerin en mükemmeli 
ve hiçbir surette iltibasa mahal vermiyecek açık
lıkta tanzim edilmiştir. Bunu tatbikatımızda 
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gördük. Şu halde, muhterem Hükümet mümessi
linin beyan ettikleri bir mülâhazanın da acaba 
İçtüzüklere konacak müşterek hükümlerle halli 
mümkün değil inidir? Sonra bir 1050 sayılı Mu-
'hasebei Umumiye 'Kanununun, IBütçe Karına 
Komisyonunun düzenlenmesi, çalışması kurul
ması hakkındaki fonksiyoniyle ne alâkası var
dır. Ve 'bu ek maddenin Iburaya Sokulmasında 
maksat nedir1? Muhterem arkadaşlar, koimisyo-
ıranuz bunu iki yönden, bir kere kanun yapımı 
yönünden, mutvafık mütalâa etmemiştir, Tak
rir Hükümetten gelmemiştir. Takrir 4 mil
letvekilinin teklifi üzerine Meclisten çıkmak 
suretiyle Senatom uzun tetkikine vâsıl olmuş 
durumdadır. Şu hale göre bir kere Mühase-
bei Umumiye Kanununu tadil idden Ihlükümle-
rin bu kanun içerisinde yer alması Hükümet 
mümessilinin de komisyonumuzda beyan etti
ği veçhile kanun yapımı usulüne uygun değil
dir. "Bir Muhasebei Umumiye Kanununu tet
kik eden kişinin Ibir hüküm ararken Meclis içe
risindeki faaliyeti düzenliyen bir kanun için
de 'bulunmasını komisyonunuz uygun görme
miştir. 

ikinci nokta da Anayasanın 85 nci 'madde
si Yasama Me'elisl erinin Meclis içi faaliyetleri 
kendi içtüzükleri ile düzenlenir diye âmir hü
küm >vaz'etmiş olması 'hasebiyle, bunun reddi 
yolunda ittifakla karara varmış bulunmak'ta-
dır. 'Bendenizin Yasama Meclislerinin müna
sebetlerini tanzim eden kanundaki hassasiyeti 
'bu kanunda da eivleiviyetle 'göstermenizi hassa
ten komisyon adına istirham ediyorum. Ve 
meclislerin çalışmalarının ayrı ayrı yapılması
nın uygun lolacağı ve IBütçe Karma Komisyo
nunun da iki yıllık tatbikatında en ufak bir 
ihtilâfa mahal verilmeksizin, hattâ bu devre 
içinde koalisyonun değişmesine rağmen tatbi
katın kolaylıkla 94 ncü maddenin sarahati kar
şısında, sağlanmış bulunduğu kanaatindeyiz. 
Ve bizim komisyon 'olarak bunda ısrarla dur
maktaki nıaksadımız, komisyonumuz Yüce Se
natonun terekküp tarzının Ihususiyetinin bir 
kanunla tanziminde daima .bir kanun yolu ile 
tadiline gidileceği zorunluluğunda görmüş 've 
bir iç;tüz7ük yapmak (hakkıyla kendi iç (bünyesi
ni düzeltecek bir 'Senato Meclisinin 92 nci mad
de prosedürü ife Meclisin bir kanun yapmak 
yolunun tekrar bu işte alâkalı (olmasını uygun 
mütalâa etmemiştir, İçtüzüğümüze koyacağı

mız bir hükmü, ki içtüzüğümüzü tadil etmek 
her zaman mümkün ve kolaylıkla yerine igeti-
reibilecek bir husus olduğu halde kanun yap
mak suretiyle 'hareket ettiğimiz takdirde Ura
nım ne kadar uzun »ve zor bir yol 'olduğu da 
aşikârdır. Vâzıı Kanun da Anayasayı yapar
ken bunu düşünerek .meclislerin rahat ve kolay 
çalışalbilmesi için kendi faaliyetlerini kanunla 
değil, içtüzüklerle yürütmek imkânını sağla
mış durumdadır. Anayasanın 85 nci maddesi 
'hükmü. Şimdilik mâruzâtını bundan ibarettir. 
Ehemmiyetini dilimin döndüğü kadar muhte
rem arkadaşlarıma arz etlini. Bunun çoğun
lukla verilecek bir karar neticesi 'gerek şahsi 
kanun yapma haklarımızı kısıthyan, gerekse 
Parlâmento içi faaliyetlerinde kanun yapma. 
yolunu teamül haline 'getiren bir sistemi Yük
sek Heyetiniz peşinen önlemiş ve Anayasamı
zın 85 nci maddesine sadakatini göstermiş ola
caktır. Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 

BÂKİ' (HÎZUY (Bursa) — Muhterem Reis; 
Muhterem âza arkadaşlarını; komisyon sö'zeü-
sü kanunun mahiyeti 've yasama organları içe
risinde vbulunan uzlvıın yani milletvekillerinin 
ne şekilde ve ne zorluklar karşısında kanun 
teklif etmek mecburiyetinde kalacaklarını 
izah ettiler. Şimdi, gördüğümüz garip bir 
manzara var arkadaşlar. Hükümet kendi iste
diği kanunları veya çıkarmak istediği kanun
ları kendisi Meclisle selvk etmiyor. Birkaç mil
letvekili vasıtasiyle bir kanun teklifi yaptırı
yor. Bu garip bir sistem halinde geçen sene
den beri devam etmektedir. Yasama organla
rının münasebetlerinin düzenlenmesine dair 
olan kanun, meclislerin Anayasanın 'verdiği 
hak ve salâhiyetleri kısıtlamak maksadiyle 
Hüküm'et tarafından sevk ettirilmiş, bilâlhara. 
Hükümet tarafından Ibenimsenmiş bir kanun
dur. 

İktisadi" Devlet. Teşekküllerinin reıorganizas-
yoım kanunu aynı şekildedir, Yatırını Bankası 
Kanunu aynı şekildedir, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin denetlenmesine dair olan kanun ay
nı şekildedir. Şimdi 'huzurunuza 'gelen Uru ka
nun da yine aynı şekildedir. Demek (oluyor ki 
Hükümetin bir taktiği karşısındayız. Hükü
met beninrsıediği meseleleri kendisi değil, ken-
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BAŞKAN Buyurun Savın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI VE MALİYE 
BAKANI VEKİLİ ÎLYAS SEÇKİN (Ankara 
Milletvekili) —• Pek muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, evvelâ muhterem Bursa Senatö
rü Baki Güzey Beyefendinin sözlerine arzı ce
vap etmek için huzurunuzu işgal ediyorum. 

Buyurdular ki; Hükümet bir taktik peşinde
dir. Bâzı kendisine yakın bulduğu mebuslara 
mühim konuşlarda kanun teklifi yaptırmakta ve 
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dişine en yakın gördüğü elemanlar vasıta siyle , 
Meclise sevk etmektedir. Bunun üzerinde bil- j 
hassa hassasiyetle durmanızı is'tii'lhanı edece
ğim. Kanunun 10 ucu maddesini aynen okuyo
rum ; ek madde şu: «Yürürlükteki genel ve 
katına bütçe kanunlarında öngörül miyen har
camaların yapılmasını .gerektiren kanun tekdir
lerinin sahipleri» yani mebuslar, «'bu teklifle
rin kanunlaşması takdirinde uygulanacakları 
süre içinde ıbu yeni harcamaların finansmanı 
için mevcut gider ödeneklerinden tasarrufları» 
yani gideceğiz. Devlet dairesinde bir kanun 
teklif edeceğiz, 'maarife ait ne kadar tasarruf
larımız varsa bunu bileceğiz. OPviınu bilmemize 
imkân var mı? Yasama organına mensup bir 
zatın gidipte ne kadar tasarruf ettiğini bilme
ye im'kân 'var mı? Yoktur, önce İra bakımdan 
kanun teklifi yapan zatı eVvelâ burada köstek
lemekteyiz. Bu bir. 

İkincisi; tasarrufları ve yeni vergi resim 
ve hare voliyle elde edilecek ek giderleri gös
termek zorundadırlar. Kanun teklif edecek
siniz, hattâ ve ilgiyi de (hüsnüniyetle diyecek
siniz ki; Hükümetin miebusa icbar etmek iste
diği, Ulaklarını kısıtlamak istediği noktada be
raber 'olacaksınız ve vergi ile tes/bit edeceksiniz. 
Maliye Bakanı karşımıza çıkacak diyecek ki, 
«Hayır arkadaşlar, milletin bünyesi bu vergiye 
müsait değildir.» Bir anda teklifiniz gitti. Bi
naenaleyh, böyle kanun teklifi olmaz. Anayasa
nın verdiği hakkı Hükümetin kendisine yakın 
milletvekilleriyle almaya kalkmasını çok acı bir 
şekilde, acayip bir teklif olarak karşılıyorum. 
Ve, şunu da şurada belirtmek istiyorum ki, par
lâmento hakikaten Hükümetin tazyiki altına so
kulmak istenmektedir. Ve buna vasıta olan me
buslara burada teessüf etmekten başka bir şey 
yapamıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 
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o kanunları meclislerdeki müzakere sırasında 
desteklemekte ve benimsemektedir. 

Sureti kafiyede, Hükümet böyle bir takdik 
peşinde değildir, olmamıştırda. Her mebusun 
kanun teklif etmek hakkı vardır. Nitekim kanun 
teklif eden muhterem Mebus arkadaşlarımız Hü
kümetin bir takdiğine âlet olmak gibi bir du
rumdan sureti kafiyede uzak bulunmuşlardır. 

Hükümet, belki Baki Güzey arkadaşımızın 
teklif ettikleri kanunları da destekler, Baki Gü
zey, Hükümetin takdiğine âlet mi olmuş olur? 
Hükümetin buna ihtiyacı da yoktur. Ve Anaya
sa hükümleri çerçevesinde hiçbir arka fikir dü
şünmeden, Anayasanın emrettiği kanunların çı
karılmasında yardım eden Milletvekili arkadaş
larımızın bu kanunları teklif etmek suretiyle 
gösterdikleri yardıma ancak teşekkür ve minnet 
borçludur. Bunun dışında muhterem Baki Gü
zey Beyefendinin bu kanun teklifini yapan ar
kadaşlarımıza Anayasanın kendilerine tanıdığı 
sarih salâhiyeti kullanan arkadaşlarımıza tees
süf etmesine de, bendeniz teessüf ederim. 

Şimdi, «Yatırımlar Bankası kanun teklifini 
de, Hükümet bâzı yakın mebuslarla teklif ettir
di.» dedi. Değil. «Bu, kanun aslında Hükümet
ten gelmiştir.» diyor. «Bundan sonra İktisadı 
Devlet. Teşekküllerinin reorganizasyonu hakkın
daki kanun tasarısı da yine mebuslar tarafın
dan teklif edilmiştir.» denmiştir. Hayır arkadaş
lar, tasarıyı Hükümet tanzim etmiştir, Yüce 
Meclise Hükümet sunmuştur. 

Şimdi bu mâruzâtta bulunduktan sonra, pek 
muhterem Geçici Komisyon Sözcüsü Fikret Bey
efendiyi dikkatle dinledim. Kanunun Geçici 
Komisyonda ret esbabı mucibesi olarak; bu ka
nunla Muhasebei Umumiye Kanununa ek bir 
madde ilâve edilmiş olmasını kanunun tümünün 
reddine gerekçe olarak gösterdiler. Şimdi, iki 
meseleyi birbirinden ayıralım. 5 Yıllık Plânın 
bütünlüğünün korunması, Bütçe Karma Komis
yonunun faaliyetlerinin düzenlenmesi Anayasa
mızın 129 ucu maddesine göre hususi bir ka
nunla usul bakımından düzenlenmiştir. Karma 
Bütçe Komisyonunun kuruluşu hakkında Ana
yasanın D4 ncü maddesindeki bu müesseseye mü
tenazır ve müşabih bir müessese Türkiye Yasa
ma Meclisi tarafından hususi bir kanunla düzen
lenmiş ve bu Karma Komisyon Beş Yıllık Plânı 
tetkik etmiş ve raporunu yazmış evvelâ Yüce Se-
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natoya takdim etmiş, yüce Senatonun tasvibini 
aldıktan sonra Millet Meclisine takdim etmiş ve 
oranın da tasvibini aldıktan sonra, Hükümet 
tarafından Beş Yıllık Kalkınma Plânı yürürlü
ğe konulmuştur. Buna mütenazır olarak Balcı 
Güzey Beyefendinin 'buyurdukları gibi 3 - 4 
mebus arkadaşımızın teklif ettikleri İktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu hakkındaki 
kanun teklifi doğrudan doğruya mebus arkadaş
larımız tarafından teklif edilmiştir, kendilerinin 
de dâhil oldukları Yüce Senatonun Karma Ko
misyonu prensip itibariyle bu kanunu kabul et
miştir. Bu kanun teklifi ona müşabih bir kanun 
teklifidir. 

Şimdi İktisadi Devlet Teşekküllerinin ınu-
lakabesi usullerine dair kanun teklifi var. Kim 
yapacak bu murakabeyi? Anayasanın sarih mad
desine göre - hatırladığıma göre 126 nci madde
sine - Yasama Meclisi İktisadi Devlet Teşek
küllerini murakabe edecektir. Hangi usullerle? 
Yakında huzurunuza gelecek olan kanun tek
lifi, kanunlaştığı takdirde o kanunda gösteri
len usuller dairesinde. Şimdi huzurunuzda tet
kik edilen ve Millet Meclisince kabul edilen ta
sarı, Devletin, Hükümetin sunduğu bütçe ka
nun tasarılarını, o tasarıların Millet Meclisin
den ve Cumhuriyet Senatosundan getirilme usul
lerini bir kanunla düzenliyor. Şu sabit olmuştur 
ki; 25 - Ekim - 1961 tarihinde faaliyete başla
dığı günden bugüne kadar Karma Bütçe Komis
yonun çalışma usullerine Cumhuriyet Senatosu
nun İçtüzük ile, ne Millet Meclisinin İçtüzüğü ile, 
ne de her iki Meclisin bir arada toplanması su
retiyle meydâna gelen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin İçtüzüğü ile tanzim ve idare edil
mesine, tedvin edilmesine imkân ve ihtimal yok
tur. Kendisine ait okmyan bir vazifenin mii-s-
takillen ifası sırasında takibodilecek usullerin bir 
Yasama Meclisinin kendi İçtüzüğü tarafından 
tanzim edilmesine imkân olmadığı iki senelik 
teşriî faaliyetimiz sırasında tesbit 'edilmiştir. 
O halde bu ne ile düzenlenecektir? Kanunla. 
Bu kanun neyi getiriyor? İşte her iki Meclisin 
müstakili en kendisine ait olmıyan bir teşriî faali
yetin prosedürümü tanzim ediyor, usullerini ko
yuyor. Bunu İçtüzükle koyabilir miyiz? Ne Se
natonun İçtüzüğüne ne Millet Meclisinin İçtü
züğüne, ne de T. B. Millet Meclisi İçtüzüğüne 
böyle bir hüküm koyamıyoruz. 

Ne yapacağız? Kanun koyacağız. Kanun koy-
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ma yetkisi o kadar mutlaktır ki, T. B. M. Mec
lisinde bununla hiçbir kimse kayıtlanamaz, yal
nız Anayasa ile kabul ettiğimiz ana prensiple
re uygun olmak şartiyle, Her türlü kanunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisleri Yasama Mec
lisleri koyabilir, Anayasaya aykırı olmaması 
şartiyle, her sahada İçtüzükte düzenlenmesi lâ-
zımgelen bir usulün kanunla düzenlencmemesi 
gibi bir prensibin Anayasa Hukukunda, İdare 
Hukukunda sureti kafiyede merbuk bir fikir 
olmadığı şahittir. Her zaman, bundan 'evvelki 
ve bu Teşriî Meclis vazifeye başladığı günden 
itibaren İçtüzüğe girmesi lâzımgelen hükümle
ri bir kanunla düzenlemiştir. Geçmişte çeşitli em
salleri vardır. (Umdemde ona mütaalik emsaller 
vardır. Binaenaleyh bunda bir ittifaka varalım. 
Yani arz etmek istiyorum ki, muhterem komis
yon Sözcüsü Turhangil Beyefendi bu mesele
nin hir kanunla düzenlenmesi zaruretinde itti
faka varalım. Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek bir madde eklenmesi ve bu maddenin bâzı gö
rüşlere güre bâzı mebuslara kanun teklif etmek 
haklarının kısıtlanması gibi esbabı mucibe ile 
kanunun tümünün reddine dair fikirler ileri 
sürmesini Hükümet olarak kabul etmiyorum. 

Evvelâ prensipte mutabakata varalım. Bu 
usuller bir kanunla düzenlenecek, bir. Ana mad
deleri geçtikten sonra Muhasebei Umumiye Ka
nununa eklenmesi teklif edilen ek madde, me
busun teşriî faaliyetini mı kısıtlıyor, yahut da 
bütçenin tertip ve tanziminde zaman Ikaybma 
mı sebebiyet veriyor, Hükümetin çalışmalarını 
kolaylaştırıyor mu, güçleştiriyor mu mese
lesi, benim için Hükümetimiz için mesele
yi müstehiredir, tâli bir meseledir. 0 mese
le o maddeye geldiğimiz zaman pekâlâ Yü
ce ISenatoda da konuşulabilir. Leh ve aleyhinde 
söylenebilir ve her ne şekilde karara bağlanır
sa o konulan Hükümetçe vacibülittıbadır. Bi
naenaleyh, hulasaten arz etmek lâzımgelirse, 
biz muhterem Geçici Komisyon sözcüsünün ifa
de 'buyurdukları şekilde, efendim burada ka
nun teklifinin, Millet Meclisince kabul edilen 
10 ncu maddesi ile 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa ek bir madde teklif etmesini 
bu kanunun tümü için ret gerekçesi olarak ka
bul etmiyoruz. Bu bakımdan Anayasamızın 
105 nci maddesindeki hükümler, 127 nci mad
desindeki hükümler ve 129 neu maddesine göre 
5 yıllık plânın tümünün bütünlüğünün korun-
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ması lâzımgeldiği yoluudaiki mutlak Anayasa 
hükmüne mütenazır bir hüküm olarak mütalâa 
ediyoruz. Ve sureti kafiyede İçtüzük ile müs
takil olarak bir Yasama Organının kendi îçtü-
züğiyle halledilmesine imkân olmıyan mesele
lerin bir kanunla halledilmesi şeklinde telâk-
ıki ediyoruz. 

Emsal, bundan evvel Anayasa prensipleri
ni aşağı - yukarı benzeri müesseselerden aldığı
mız Fransız Meclislerinin tatbikatından mad
deler gösteriyor. Bu kanunu tetkik eden Geçici 
Komisyonda Hükümet temsilcileri bu konuda 
beyanatta bulunmuştur, misâller göstermişler
dir Daha da misaller gösterilebilir. Bu tama-
miyle mer'i Anayasa hükümleri dairesinde Teş
riî Meclislerin, kanunla düzenlenecek usulleri 
içerisine girer. Bunun bir talimatname ile dü
zenlenmesi, bunun teamülle halledilir bir şekil
de bugünkü halde olduğu gibi devam ettirilip, 
götürülmesi yahut t a bir içtüzükle düzenlenme
si mümkün değildir. Kanunun bu şekilde, arz 
ettiğimiz şekilde, Millet Meclisince kabul edildi
ği şekilde çıkarılması için rey vermenizi istir
ham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kılıç, 

MUHİTTİN KİLİÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz de maalesef Hükümet tek
lifinin aleyhinde bulunaeağun. Muhterem arka
daşım çok değerli meslektaşım Zeki Kumrulu. 
Hükümet kanadında olmasına rağmen bu 
kanunun reddi lehinde rey verdiği için bura
da teibrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, pek kıymetli eski 
Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü, halen Ba
yındırlık Bakanı, Maliye Bakanı Vekilini ben
deniz de dikka'tle dinledim. Diyorlar ki, «1. — 
Anayasaya çok uygundur.» Anayasaya ttıiiç 
uygun delildir. Neden uygun değildir? -92 ne i 
madde mekik sistemiydi, 94 neü madde Kar
ma Bütçe Komisyonu sistemini (gösterirdi, 140 
sayılı Kanun 5 yıllık plânın sureti tat/bik ve 
meriyetini gösterirdi. Bunlar doğru şeyler 
değildir. Neden doğru değildir?.. Anayasa; 
'Türk Milletini yeni bir nizama kavuşturuyor. 
•'Bu hangi nizamdır?.. .(Kanunla da olsa dikta
törlüğe asla Türk Milletinin (bir daiha irca edil
memesi nizamıdır. (Sağdan alkışlar) Mühim 
olan şudur, Muhterem llyas Seçkin'e hatırlat-
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inak isterim. <Bu Millet Meclisi kürsülerinde 
tahkikat komisyonları da kuruldu. Bu ne 
ile kuruldu? Kanunla kuruldu. Millet Meclisi 
yetkisini 16 kişilik bir komisyona verdi. Ne 
ile verdi? Adına kanun dediği ibir kanunla 
verdi. Biz *höyle kanunlara rey vermiyoruz. 
Biz iktidar kanadından <la olsak böyle 
'bir kanuna rey 'veremeyiz, Muhalefet ka
nadında oluruz, yine rey veremeyiz Ben 
mu/hterem Baki Güzey arkadaşım gibi ko
nuşacak değilim. Yani «bu ai'kadaşlarımız 
'.böyle kısıtlı bir kanım getirmiş, onlara teessüf 
ediyorum» diyecek değilim. Yalnız ben, Hü
kümeti şu Ibakımdan tenkide şayan Ibuhırum. 
Mademki bu kanun bu kadar güzelmiş de bu 
dört milletvekilinden daha atik davranarak 
getiremez mi idi? Hikmeti Hükümet nedir? 
Üç gün sonrayı daiha evvel görmektir. Niçin 
bu milletvekillerinden atik davranıp, acele 
davranıp da, lütfedip bunları Hükümet tasa
rısı olarak <bize göndermediniz ? »Ben bu suali 
sorarmı. Ve Hükümeti de ibu bakımdan 
yermeye değer görürürüm. Müihim olan hu
sus, ben şu şekilde konuşabilirim 've muhterem 
sözcü arkadaşım da şu şekilde konuşabilir ve 
yine değerli llyas Seçkin arkadaşım da aksi 
tezi savunabilir; mühim tolan 'Senato ve Millet 
Meclisinin de bir Anayasa ve Adalet Komisyo
nu olduğudur. Madem ki der, komisyon (bun
ları Anayasaya aykırı görüyor -ve benim gibi 
düşünen arkadaşlar da pek çok. Anayasaya uy
gun mudur, değil midir, ibu komisyon tetkik 
etsin. İçtüzükte ani ibu iş daha iyi olur, derler. 
Yoksa kamınla 'mı olur derler, bunu bu şekilde 
bir hal yoluna sokarlar. Bir redaksiyon ko
mitesi var mı bizim Millet iMeclisimizde ve Se
natomuzda? Yok.. O (halde bu 'vazifeleri kim 
yapacaktır? Muvakkaten de olsa Adalet ve 
Anayasa Komisyonu yapacaktır. Redaksiyon 
bakımından uygun mudur. Filân kanunla fa
lan kanunun birlikte bir- kanun tekniğine uya
rak getirilmlesi doğru mudur, değil imidir? Ner-
de olsun, hukuk usulüne uygun mu olsun? Hu
kukçuların diliyle konuşuyorum. Medeni Ka
nunda mı olsun? Elbette ki yerini Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun dalha iyi bütoıesi iktiza 
eder. Bu Ibakımdan kanun teklifinin bir «defa 
da Anayasa ve Adalet Kiomisylonunda görüşül
mesini rica eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydnıer. 
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çürüktür diye öbürlerini sokağa nıı atacağız? 
Ne münasebıet? Arkadaşlar Anayasamız Kar
ana Bütçe Komisyonu, diye bir teşekkül kur
muştur. Kanma Bütçe Komisyon unun işleri
nin yürütülmesi için elbette (her iki Mecliste 
de (birden işliyecek Ibir kanun lâzımdır. Em
sali görülüyor; Karma Dilekçe IKoarıisyionumuz 
•vardır. Bu komisy'onun nasıl çalışacağını yine 
Yüksek Heyetinizin kabul ettilği 140 sayılı Ka
nun halletmiştir. Binaenaleyh önümüzde böy
le -kaıtî ve Senatonun yüksek tasdikinden geç
miş güzel tatbik edilmlekte 'olan Ibir kanunla 
bu iş 'ineerajyı tabiîsini alınış iken şimdi bu ka
nuna bir allerji ile bir Meclisin diğerine tahak
kümü endişesi ile evvelce reddettiğimiz bir ka
nunu 'buna kıyas ederek hissi hareket e tan ek 
doğru olmaz. Mademki Anayasamız Karma 
bir Bütçe Komisyonu kurulmasını »emretmiştir. 
Karma Bütçe Knnisyoıumun nasıl çalışacağını 
her iki Meclis ta'kyideder, tâyin eder; yani İni
nim çalışması usullerini tâyin eden bu kanuna 
lüzum 've zaruret vardır. Bu kanun teklifini 
falan, teklif etmiş, falan getirmiş. 'Ben esere 
bakarım, müessire bakmam; kim (getirirse ge
tirsin... Bu iş, miletin menfaatine teşriî mec
lislerin haysiyetine ve maslahata . muafı k ise, 
kabul ederim ; değilse kabul etmem. 

C. Senatosu B : 11 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, ıSenatiomuzuıı 
(hissiyat ile hareket etmesi doığra olmaz. Mec
lisi Ayan makamına kaim olan Yüksek Sena
tonun, meseleleri her türlü hissiyattan tecerrüd-
edıerek ağır başlılıkla tahlil etmesi lâzımdır. 
Şifindi arkadaşlarımızın ret sebebi (olarak ileri 
sürdükleri noktalardan birisinin ive en <mühinı 
olanın istisnadgâhı şu; diyor ki; bu kanunla 
tutuyorsunuz filân numaralı kanunun falan 
maddesini kaldırıyorsunuz ortadan. Kıyamet 
kopuyor, böyle şey olmaz diyor. Asri taknin 
ve tedvir usulünde bir durum mevcuıttur. Arz 
edeyim; bakınız T. Ticaret Kanununda ek 
maddelerinde Borçlar Kanununun filân filân 
maddeleri lâiğVedilmiştir. Medeni Kanunun fi
lân filân maddeleri kaldırılmıştır. Hukuk 
Fsnlü Muhakemeleri Kanununun filân filân 
maddeleri lağvedilmiştir, diyor. Ek maddeler 
var. Şimdi dikkat buyurunuz, asri taknin ve 
tedvin için, bunu Profesör Hirsch hazırladı. 
Biz bir heyeti İlmiyenin de iştirakiyle mesuli
yeti nizamiyeden kurtulmak için en yüksek 
temyiz heyetinden aldığımız azalardan kurulu 
biı* işat'i heyetle de işi müzakere ettikten smı-
radıı ki Yüksek Meelisdeıı 'geçirdik. Ticaret 
Kanunu elyevm meriülieradır. Blorclar Kanu
nunun birkaç maddesi, falan kanunun falan 
maddesi lağvedilmiştir. 'Bunun yapılmasında 
bir zaruret vardır. Niçin 'zaruret vardır'? Çün
kü arkadaşlar bir kanun koyuyorsunuz. San
ki İbaşka bir kanunda •onu eııgellilyen, çengelli-
yen bir hüküm var; halbuki doğruluk 've asıl 
maksat, doğru yol o hükmün yürütülmesidir. 
Zaten milletin menfaati 'bunları ic ab ettiriyor. 
O zaman ne yapacağız Ibu kanunu? Askıda bı
rakamayız ve ek bir madde ile bunu lâğviedi-
yoruz. Binaenaleyh prensip itibariyle bu ka
nunla diğer bir kanunun bir maddesinin ilgası 
teknik usule aykırı değildir. En .mbdern teş
riî usuldür. Ama işin teferruatına, ıgittiğilmiz 
zaman ben de kendileriyle beraberim. Ek 
maddeyle ne yapılıyormuş?' 'Bir 'milletvekili ve
ya bir senatör Ibir teklif yapmak için onun mu
kabili olan tahsisatı bulacakmış. Öyle şe|y 
yok, arkadaşlar. Ben de bu maddeye kıpkırmızı 
rey vereceğim; ama o madde yüzünden, ona 
rey vermiyeceğim diye bu kanunu reddede
medi. Bir sepet güzel elmanın içinde bir tanesi 

'Binaenaleyh, bendeniz de Hükümetin bu 
tasarısına tamamen iştirak ediyorum. Bütün 
hissiyattan lecerrü'tdederk, mademki, Anaya
saya o\)i-e 'bir Karma Bütiçe Komisyonu kurul
muştur. Ye 'jıu komisyonun çalışmasının tâyi
ni bakımından bu kanunun çıkarılması lâzım
dır. Bu esaslar dâhilinde kanunun kabulünü 
rica edeceğim. Fakat, maddelere geldiğimiz 
zaman yani, bu ek madde hakkında ben de 
kıpkırmızı rey vereceğim. Bunlar arz ettiğim 
gibi, bir sepet elmanın biri çürüktür, diiye so
kağa dökülmesini icalbettirmezv Bu hususta 
bir takrir veriy'orımn. Meselede aceleye lüzum 
yoktur. İsterseniz arkadaşmnz Muhittin Beyin 
de teklifinle/ g'öre iş Anayasa ve Adalet komils-
yonlarıııa havale edilsin. Benim teklifim red
de dair olan komisyon raporunun reddiyle 
Millet Meclisi raporunun Meclisin metni üze
rinde müzakerelerin devamını rica ;ediy:oruım. 
İşimize gelmiyen maddeleri tamamen kaldırı
rız veya ıslah ederiz. Bu iyi işin ımüzakeresine 
devam edilmesini allerji ile bunun tütaıünün 
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reddine gitmenin doğru olmadığını tekrar arz I 
ederim. I 

Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. I 
Yalnız bir noktanın tavzihini rica edeceğini: I 

İçtüzük mucibinei komisyonlar bir kanunun I 
Anayasaya uygun o kıp olmadığını evvelemirde I 
tetkik ile mükelleftirler. Bu ciheti tetkik etti- I 
niz mi? Bu ciheti de lütfen izah ediniz. I 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI HAYDAR 
TUNCKANAT (Tabiî Üye) — Muhterem arka
daşlarım ; bu kanun tasarısı önümüze geldiği za
manda ve biz vazifelendirildiğimiz bu kanun I 
tasarısının tetkikinde evvelâ Anayasaya uygun I 
olup olmadığı cihetini tetkik ile işe başlamış bu- I 
lunuyoruz. Bunu rz etmek isterim huzurunuz- I 
da. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bir noktayı 
evvelâ tavzih etmek isterim; ek 10 neu madde I 
üzerinde komisyonumuzda muhtelif fikirler var- I 
dır ve bu hususta bir ittifaka varılmış değildir. 
Ve gerekçemizde de yani ret gerekçemizde de, 
ek 10 ncu made üzerinde her hangi bir nokta, 
yani bu hususlarda, bu bapta bir şey arz edil- I 
memiştir, dercedilmemiştir. I 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun reddi 
gerekçesi sadece bir gerekçeye dayanmamakta- I 
dır, iki gerekçeye dayanmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi, Muhasebi Umumiye Kanununun iki 
Meclisin çalışmasını, iç işlerini tanzim eden bir 
kanunda yer almasının kanun tekniği ile bağ-
daşamıyacağı noktasındadır ve bu teknik ba
kımdan birinci itirazımızı teşkil eder. 

İkinci husus ise, Anayasanın 85 nei maddesi, 
her iki Meclisin iç çalışmalarını, İçtüzükle riy] e 
tanzim edeceklerini âmirdir. Binaenaleyh bunun 
bir kanunla düzenlenmesi Anayasanın 85 nei 
maddesine aykırıdır. Efendim, bundan daha 
evvel yine Anayasanın maddesine istinaden 
plânın bütünlüğünün koranması Meclislerde 
müzakeresi usulü için bir kanun çıkardık. Doğ
rudur, arkadaşlar. Fakat plân bir kanun değil
dir. Halbuki kanunların nasıl geçeceği Anayasa
nın yine 92 nei maddesinde iki Meclis arasında 
mekik sistemiyle nasıl işliyeceği sarahatle belir
tilmiştir. Fakat yine Anayasamızda plânın Mec
lislerden nasıl geçeceği, nasıl müzakere edilece
ği hakkında bir sarahat yoktur. Bunun için za
ten plân bir kanun olmadığı içindir ki, bunun J 
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için ayrıca bir kanun çıkarılmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. Ayrıca İktisadi Kamu Teşebbüsleri
nin de denetlenmesi için Anayasamızda bir hü
küm vardır. Yani bu denetleme işinin Meclis
ler tarafından yani T. B. M. M. tarafından ya
pılmasını âmir bir hüküm Anayasamızda var
dır. Gelecek olan kanun da bu hükme uygun 
olarak çıkmaktadır. Halbuki bu kanunun birin
ci kısmı iki Meclisin çalışmalarını tanzim ede
cek olan bu kanun tamamiyle Anayasamızın 85 
nei maddesine aykırıdır. Şayet kanunla her iki 
Meclis, daha doğrusu bizim Senatomuzu bu ka
nunla bağlıyacak olursak bundan sonraki iç, mü
nasebetlerimizde zuhur edecek aksaklıkların ka
nun yolu ile yine tashihi icabeder ki ; bu da 
çok uzun ve zor olan bir yoldur ve daima Millet 
Meclisi, Senatoyu hâkimiyeti altına sokmuş bu
lunacaktır. Sözcü arkadaşlarımızın da belirtti
ği gibi, daha önce bin- İçtüzük hazri'lanması su
retiyle, yani her iki Meclisi bağlıyan müşterek 
bir İçtüzük hazırlanarak bu Meclislerden geçi
rilmiştir. Bu ise reddedildi. Şimdi ise bu bir 
kanun şeklinde karşımıza çıkıyor. Arz ederim. 

HİDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir »oram var. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Karma Dilekçe komisyonlarının çalış
maları için 114 sayılı Kanun çıkıyor da. Karma 
Bütçe Komisyonunun çadışması için bu kanun 
neye çıkmıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM HAYDAR 
TUNCKANAT (Devamla) — Efedim, her iki 
Meclisin ayrı Bütçe Komisyonları vardır'. Fakat 
her iki Meclisin ayrı dilekçe komisyonları yok
tur. Ve usulen bu iki encümeni birleştirmek su
retiyle bir kanun tedvin edilmiştir. Halbuki bu
rada durum tamamen ayrıdır'. Müstakil iki ko
misyon vardır; her Meclisin de kendi İçtüzük
lerine göre hareket ve faaliyet etmektedirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sual değil, söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurumuz, efendim 
Efendim, çoğunluk varken arz ediyorum. 

Yarın sala t 14.00 te Türkiye Büyük Millet Mec
lisi toplanacaktır. Gündemdeki mevzulardan 
birisi, Mehmet Baydur'ım işi, diğeri is>5 loko-
matif meselesidir. 
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ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanıııea S. Ü.) - -

Muhterem arkadaşlarını, müzakere edilmekte; 
olan kanunun Muhasebei Umumiye Kanununa 
eklenmesi istenilen 10 ncıı maddesini esas itiba
riyle bendeniz şahsan Büyük Millet Meclisi üye
lerinin salâhiyetlerini tahdideden bir kanım 
olarak göremiyorum. Yüksek 'malûmlarıdır ki, 
Parlâmentonun en mühim vazifesi w mey
dana çıkış sebebi, bütçelerin müzakere edilmesi, 
tanzim edilmesi, karara bağlanması ve kontro
lüdür. Kanun teklifi yapmak, Parlâmentola
rın bu asli vazifesine, munzam bir yetkidir. 

Şimdi, 94 ncü maddenin son fıkrasında Tür-
kiyo Büyük Millet Meclisi üyeleri bütçe ka
nun tasarılarının genel kurullarda görüşül
mesi sırasında gider artırıcı veya. belli ge
lirleri azaltıcı teklifler yapamazlar, der. Şimdi, 
demek ki, 'bir kere şu Anayasanın 94 ncü mad
desinin en son fıkrası Parlâmento üyelerini aslî 
'vazifelerinde tahdidetnıiş, fakat yalnız K'aiina 
Komisyonda teklif edilebilir A ima bu her Par
lâmento üyesinin hakkı değil, Karma Komisyon 
üyelerinin hakkı. Eğer hariçten bir Parlâ
mento üyesi teklif ederse, onlardan birisinin 
benimsenmesi ile kabili müzakere. Demek ki, 
esas itibariyle gerek Karma Komisyonda ve 
gerekse Umumi Heyette Parlâmento üyesinin 
bütçenin masraf kısmını kabartıcı veya gelir 
kısmını azaltıcı tekliflerde bulunamaması Ana
yasanın 94 ncü maddesinin son fduası muci
bince bir esas. Şimdi biz şu kanun üzerinde 
dururken Anayasayı tatbik ediyoruz. Bir ka
nunu tatbik etmek dermek, onu yorumlamak 
demektir. Hâkim de bir hâdiseye Medeni Ka
nun hükmünü tatbik ederken Medeni Kanunu 
yorumlar. Bir dahiliye memuru her hangi bir 
kanunu tatbik ederken onu yorumlar. Biz de 
kanun yaparken daima şu Anayasaya müra
caat etmek üzere, onu yorumluyoruz. Bu yo
rumlamamız eski ama, kanunu tefsir etmek 
şeklin da değil. Kanunun tatbiki suretiyle yap
tığı 11117; bir yorumlamadır. 

Şimdi o halde bir kanunun Anayasaya 
muvafakati veya mugayerctiııi anlarken, anla
mak isterken şu Anayasayı biz, hazan lâfzı ile 
bazan ruhu ile ve bazan da kıyas yoliyle tat
bik edeceğiz. Şimdi rica ederim acaba biz, «Şu 
onuncu ek madde ile Parlâmento üyesinin ka-
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mm teklif etme yetkisi tahdidediliyor» derken 
l)iı madde ile tezada, düşüyor muyuz, düşmüyor 
muyuz? I<]vet izah edeyim. 

Şimdi diyoruz ki, siz şu bütçe konuşulurken 
bunun masraf kısmını kabartacak, gelirlerini 
azaltacak teklifte bulunamazsınız. Bütçeyi ka
bul. ediyoruz. Ama ondan sonra masrafı ka
bartıp geliri azaltacak kanun tekliflerinde 
serbestsiniz, olmaz böyle şey. Mantıken de olmaz. 
Bu itibarla aksini kabul etmek Anayasanın şu 
maddesi ile tezada, düşmek olduğuna göre ve 
bidayeten bu hakkı kısıp bil âhara kısmamak key
fiyeti bir tenakuz teşkil edeceğinden şu kanun 
esas itibariyle Anayasaya, bendenizin şahsi ka
naatimce, mutabıktır. Ve böyle olması da iktiza 
eder. Aksi takdirde Bütçenin tatbikatında hiç
bir zaman bu memleketin muvazeneye erişmesi 
ve yatırımların zamanında, yapılabilmesi imkânı 
yoktur. Nitekim bu yetki, henüz daha mebusla
rın üzerinde var telâkki edildiğinden ve birçok 
masraf kabartıcı gider azaltıcı kanunlar getiril
diğinden, bütçe bugün, şu anda belki bir mil
yara yakın -bir açık vermiş durumdadır. Bütçe
yi yapmak bizim vazifemiz olduğu gibi, bütçeyi 
korumak da bizim vazifemizdir. Bu itibarla ka
nun teklifi mantığa, da, Anayasaya da uygun
dur. Buraya kadar Hükümetin görüşüne bende
niz iştirak ediyorum. Bundan sonra Hükümet
ten ayrıldığım bir nokta var, o da usul i bir me
sele. Bir kere parlâmento üyesinin kanun teklif 
etme yetkisi Meclisin çalışmalariyle ilgili bir key
fiyettir. Demin komisyon âzası Fikret Turhangil 
arkadaşımızın söylediği gibi 85 ne i madde Mec
lis çalışmalarının kanunla, değil tüzükle tanzimi
ni emretmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, Mec
lis çalışmalarının bir kanuna, bağlanmasını Ana
yasa Ikalbul eitmeimiş 'bulıınmalktaJdır. Nitektiim, 
geçenlerde her iki Meiclüsin nı.unaıselbetierini 
!tanızım hnısusunida, gelen 'kanunu •'> He ilki e'kise-
riiyetle muihterem senatörlerin reddetmiş Ibulun
ma sırıkla Ibu fikir, ıbu sureti ıkalbülıün Iblüyfiik te-
isi-ri. olmuş bulumıiTHikjta'dır, 'katuaatiiHİoiyülm. Bi
ri a cjıalloyih, Ibenkleniızıiırı şalhsi ikanaati odur ki, 
şu kanunun 10 ncıı maddesinde tezekkür edilen 
mesele bir kanunla, değil, Büyük Millet Meclisi 
Tüzüğünde halledilmesi icabeden bir keyfiyet
tir-. 

Şimdi buna mukabil diyorlar ki, efendim 
bu tüzüklerle olmuyor', çünkü Senatonun salâhi
yeti. ayrı, öteki kendi içtüzüğünü yapıyor.. Ama 
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buradaki Bütçe Karma Komisyonu zaten ne Se
natonun bir uzvu, ne de Millet Meclisinin bir 
uzvu. Büyük Millet Meclisi burada bazan par
lâmento ve bazan da Birleşik Toplantı mânasın
da kullanılan, T. Büyük Millet Meclisinin bir 
uzvudur. B. M. Meclisine taallûk eden bir key
fiyettir, bütçeye taallûk ettiği için. Bu itibarla 
bendeniz Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde bu 
meselenin halledilmesi lâzımgeldiğini kabul edi
yorum. Komisyonun noktai nazarına da bu ba
kımdan katılıyorum. 

Yalnız şimdiye kadar bütün komisyonun ko
nuşmalarına rağmen bu maddeye bu madde do-
layısiyle kanunun tümünün neden reddedilmek 
istenildiğini hâlâ bendeniz anlıyamamış durum
dayım. Çünkü bir pire için bir yorgan yakmak 
durumu var gibi geldi bendenize.. Burada iti
raz ettiğimiz bir madde. Acaba komisyonda şu 
madde buradan çıkarılmak suretiyle bu kanu
nun tümü lehinde bir raporun kabulü için bir 
rapor tanzim edilebilir miydi? Bu noktadan bir 
parça aydınlatılmamı rica ediyorum. Sonra bir 
arkadaşımız kalktı, bunun Anayasa ve Adalet 
komisyonlarına havalesini istediler. Zaten Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından iltihak eden 
üç âza vardır, ve bunlar reylerini Komisyonun 
teklifi lehinde vermişlerdir; zannedemem ki, bu 
şelide çıktıktan sonra, gerçi Komisyon 15 kişi
dir, (15 değil sesleri) fakat toplanamıyor, bili
yorsunuz hiçbir komisyonu tam mevcudu ile top
lamak mümkün değildir. Üçte birini dahi mey
dana getirmek için saatlerce beklenir. Bu hepi
mizin bildiği bir keyfiyettir. Binaenaleyh bu 
arkadaşlar bu fikirde olduğuna göre pek tabiî
dir ki, Anayasa Komisyonunda bu konuşulacak 
kendi fikirlerini müdafaa edecekler. Ekseriyeti 
onlar teşkil edecek. Bunun pratik faydası yok
tur. Şimdiden bu mütalâayı Anayasa, Komisyo
nunun mütalâası gibi kabul etmek bence doğru. 

2 ııcisi bu yetkinin kanunla tanzim edilece
ğini kabul edelim. Bu sefer de kanun tekniği 
karşımıza çıkıyor. Zaten bizim kanunlarımızı 
avukatların dahi içinden çıkamadığı darına da
ğınık hale getiren durum budur. Bir hususu 
alâkadar eden bir keyfiyeti bakarsınız onunla 
uzaktan alâkalı olan bir kanunda bulursunuz. 
Medeni Kanunda meselâ, kardeşlerle beraber 
birleşen eşin mirasta bir hakkı lıiyarı vardır, ya 
dörtte biri ister vevahut varışının intifamı is-
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ter. Eğer susarsa ne olur? Bunun sureti halli 
Tapu Kanununda bulunur. Onun içindir ki, Ta
pu Kanunu çıktıktan sonra, seneler sonra bası
lan hukuku medeniye kitaplarında hâlâ bu me
sele münakaşa edilir, dağınıktır. Binaenaleyh 
buraya böyle bir fıkra eklemek hususunda 
eğer muhterem heyetiniz bunun böyle kanunla 
tanzim edileceği kanaatine varırsa bendeniz 
şahsi mütalâam hilâfına ; kanun tekniği bakımın
dan da mesele üzerinde düşünülmelidir. Çün
kü bu yol hükümlerin darm'adağınık olmasını, 
bunun da tatbikatta güçlükler doğuracağını 
nazara almak lâzımdır. 

Mâruzatıtm bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Hidayet Aydı-
ner. 

11LDAYET AY DİNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Komisyon Baş
kanı -buyurdular ki, biz kanunun Anayasaya 
mutabakat edip etmediğini evvelemirde tetkik 
ettik. Ve Esat Çağa 'arkadaşımız da mademki 
Anayasa Komisyonundan bu Geçici Komisyonda 
üç üye vardır ve Anayasa Komisyonuna bilve-
kâle, binniyabe im üyeler Anayasaya mugaye-
reti tescil etmiştir, o halde Anayasa Komisyo
nunun da görüşü bu olacaktır, mahiyetinde bu
nu 'kabul ettirmek istedi. Ben her iki nokta
yı nazara da muhalifim. Sebebine gelince; bi-
dayeten Karma Komisyon kurulurken işin Ana
yasaya muvafakati noktasında bir ihtilâf he
nüz belirmemiş olduğu için meselenin ciddiyeti 
ve ilmî ehemmiyeti nümayan değildir. Şimdi 
anlaşılıyor ki, Anayasaya muhalefet mevzuu-
bahistir. Ve çok kıymetli asker arkadaşımız af 
buyursunlar Anayasaya muhalefeti hususun
da her halde bir profesör kadar derin tetki-
kata sahip değildir. Şu halde meselenin Ana
yasa Komisyonuna havale edilip icabında ilmî 
heyetlerin mütalâasını almak zaruridir. Yoksa 
Türk Senatosunun basit (bir şeyle, efendim bu 
Anayasaya mugayirdir diye çıkması yüksek 
otoritesini ihlâl eder. Binaenaleyh Anayasaya 
muvafakat mevzııbahsolduğu zaman, mesele de
rinliğine tetkik edilmelidir. 

İkinci (bir nokta, buyurdular ki, Karma Di
lekçe Komisyonunun çalışması için kanun ko
yuyorsunuz da, Karma Bütçe Komisyonunun 
çalışması için niçin kanun koymuyorsunuz de
diğim zaman, buyurdular ki, her iki Meclisin 
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ayrı Bütçe Komisyonu vardır da' ondan. 'Efen
dim, her iki Meclisin bütçe komisyonları varsa, 
•o halde bu meseleleri de onlar halletsinler. 
Demekfci o meclislerin ayrı ıbütçe komisyonları
nın bulunması bir Karma 'Bütçe Komisyonunun 
bulunmasından müstağni kılamaımıştır. Yani 
bir Karma Bütçe Komisyonu mevcuttur ve mev-
eudolması da lâzımgelir, Anayasa hükmünce. 
O halde Karma Bütçe Komisyonunun nasıl ça
lışacağını kanunla tetkik etmdk lâzımdır. Bi
naenaleyh, ben Muhiddin bey arkadaşımızın 
noktai nazarını teyiden arz ediyorum ki, mesele 
öyle üzerinde basit olarak geçilecek bir mesele 
değildir. -Mesele tetkik edilmelidir. Senatonun 
hüviyetine ve yüksek haysiyetine muvafık ibir 
tetkika imkân vermek için meselenin Anayasa 
Komisyonuna havalesini rica ediyorum. Bu ka
bul edilmediği takdirde aynı ziamanda kendi 
noktai nazarımda musırrım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ FIKRET 
TURHANGÎL (Aydın) — Efendim, Sayın Ok-
yayuz arkadaşımız da konuşsunlar, ondan sonra 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Efendim, 
İlendeniz çok kısa konuşacağım. Muhterem Esat 
Çağa arkadaşımıza cevap vermek isterim. 

94 ncü maddeyi açmadım bile. Naçizane bir 
Bütçe Komisyonu üyesi olarak sabık 94 ncü 
maddenin son fıkrasının mânasını Muhterem 
Esat Çağa arkadaşımız kadar bendeniz de bili
rim, bunu takdir ederim. O, okudukları gibi 
Heyeti Umumiyede gider artırıcı bir teklif yap
mamak hususunda bir maddedir. Niçin Anaya
saya girmiştir? Bütçenin gelir bölümü vardır, 
gider bölümü vardır. Burada 3 arkadaş, beş ar
kadaş bir teklif yapıp da 40 senedir muvazene 
bulamıyan, inşallah bundan sonra muvazene 
bulmasını üraidettiğimiz Devlet bütçesinin tera
zisini dengeden uzaklaştırmamak içindir; doğ
rudur, fakat buradaki öyle değildir. Buradaki 
ek 10 ncu madde yürürlükteki genel ve katma 
bütçe kanunlarında öngörülmiyen hareamala-
ı*m yapılmasını gerektiren kanun tekliflerinin 
sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması takdirin
de uygulanacakları süre içinde bu yeni harca
maların finansmanı için mevcut gider ödenek-
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lerinden tasarrufları ve yeniden resim, hare 
yolu ile elde edilecek ek gelirleri göstermek 
zorundadırlar. 

Yani muhtrem arkadaşlarım şu kanun tek
lifi 40 sene evvel kabul edilmiş olsa idi, millet
vekilinin hiçbir kanun teklif etme hakkı ve 
salâhiyeti olmazdı. Pek muhterem arkadaşla
rım hatırlarlar, şimdi Mehmet Alı arkadaşımı
zın hatırlattığı 4598 sayılı Kanunun zanneder
sem ek 3 ncü maddesine göre olacak 3 derece 
terfi için bu teklif yapılmıştı. Resmî kayıtlara 
göre biz - zabıtlar işte buradadır çıksın görüle
cektir - resmen söyledim. Maliye Vekâletinin 
yetkili adamlarından bu bilgiyi alarak söyle
dim. Burada zabıtlara geçti, 300 milyondur, de
diler. Böylece bu fikri müdafaa ettik. Senato 
da bize iade etti. iadeye göre kanunu yeniden 
tanzim ettik. Bir de baktık ki; 300 milyon de
ğil 30 - 40 milyon imiş. Resmî makamlar. Ben 
kendimi itham ederek konuşuyorum. Fiilî du
rum birbirini tutmadı. Şimdi bize ne dene
cek? Efendim bütçe denk değil» Evet, bütçe 40 
senedir denk değil. Bu denge bozuluyor. Sen 
bunun bize resmini, vergisini harcını göster. 
Gösteremem ki. işte üç derece terfide olduğu 
gibi 10 bin tane memur istifade etti. Ben karşı
sındayım. Sonradan hakka rücu ettim. Lütfen 
Hükümet de şu tezahür eden hakka yönelsin de 
- demincek arz ettiğim gibi o kadar mühimseyip 
kendisi teklif etmemiş, milletvekilleri teklif et
miş - şimdi şu tezahür eden duruma göre de be
nimseyip biç olmazsa komisyona iadesini geri 
almayı bu ek madde bakımından kabul buyur
sunlar. 

Diğer Anayasa bakımından Muhterem Hi
dayet Aydmer arkadaşımızın arz ettiği fikir
deyim, tekrar arz edeyim ki, ihracatı teşvik için 
bâzı resim ve vergilerin alınması hususundaki 
kanunu ben şahsan Anayasaya aykırı gördüm. 
Öyle müdafaa ettik. Gittik, 3 tane profesör din
ledik. 10 husus vardı. Şu husus Anayasaya ay
kırıdır, dediler. Onu çıkardık, yeniden bir mad
de getirdik. Kimse gücenmesin. Ren de dâhil 
olmak üzere hiçbir arkadaşım burada Anayasa 
hukuku yetkilisi kadar Anayasaya uygunluk 
derecesini ölçebilecek mevkide olduğuna kaani 
arkadaşınız değilim. 

Bu itibarla, Anayasa Komisyonu burada 
üyeleri bulunmakla beraber, gerek redaksiyon 
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bakımından, gerek incelik noktasından, gerek 
hakikaten bizim salâhiyetlerimizi kısıtlayıcı bir 
durum var mı, yok mu? Bu noktadan incelen
mek üzere lütfen havale buyurulsun. Hemen 
arz edeyim ki, Sayın llyas Seçkin Hükümet na
mına alınmasın. Biz, Hükümete itimadetmesek 
o partide kalmayız. Fakat biz babamız da olsa 
yetkilerimizi kimseye devredenleyiz. O fikirde
yiz, o kanaatteyiz. Hürmetlerimle. (Bravo, ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 

CAVlT TEVFİK OKYAYUZ (îçel) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarını, bendeniz 
de konuşmalarıma Muhittin Kılıç, arkadaşımın 
bilhassa büyük bir titizlikle işaret ettiği, bü
yük bir prensibe dayanarak ifade ve arz etmek 
istiyorum. Hepimizce bilinen bir hakikat var 
ki, Büyük Milletimizin iradesiyle hakiki kıyme
tini ve hukukî hüviyetini almış olan Anayasa
mız Büyük Milletimize ve geleceğimiz için ümit 
ve güven verici büyük hürriyetler getirmiştir. 
Biz o milletin burada temsilcileri olarak her 
şeyden evvel, her hâdise ve her şart içinde ve 
birinci plânda mutlaka ve mutlaka bu hürri
yetleri korumak endişesini en büyük bir fazilet 
ölçüsüyle kıymetlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Eğer Anayasamız 91 ııci maddesiyle milletve
kili arkadaşlarımızın getireceği kanun için bâzı 
takyitler ve tahditler koymayı düşünse idi, böy
lece bir hükümle gelirdi. Anayasa sarahatle her 
milletvekiline, her zaman bir kanun tasarrufun
da bulunabilmek hakkını verdiğine göre, halâ 
ve niçin bu kanunun Anayasaya uygun olup 
olmadığı cihetinin bu kürsüden konuşulmakta 
olmasını hakikaten anlıyamamaktayım. Ayrıca, 
meclislerin çalışmasına mütaallik tasarrufların 
ve münasebetlerin tüzükle halledileceğine dair 
âmir bir hüküm var olmasına rağmen, neden ve 
niçin bir kanun getirerek, ilerde değiştirilmesi 
zor ve zorluklarla dolu bir tatbikata mahal ve 
imkân verilmek isteniyor!.. Realite ve gerçek 
odur ki; ne pahasına olursa olsun burada mille
tin hürriyetlerini koruyabilmek ve milletin hay
rına ve yararına olacak tasarruflarda tara bir 
hürriyet içerisinde hareket imkânına sahip mil
letvekillerinin tasarruflarını en küçük ölçüde 
kısıtlayıcı bir tatbikata mahal ve imkân verecek 
hükümlere asla ve hiçbir şart içinde razı olma
mak bizim en aziz vazifemizdir. Bu mütalâa ve 
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bu kanaat içinde komisyon raporununn Senato 
tarafından aynen tasvibedilmesinde şahsan za
ruret görmekteyim. Ayrıca Anayasamız, yasa
ma hakkı, diye bir tâbir ve terim içinde kıy
metlendirdiği tasarruf hakkını T. B. M. Mecli
sine vermiştir. Yasama tâbirinin hukukî anlamı 
içerisinde birinci plânda yalnız bütçe tatbikatı 
vardır. Kanun getirme hareketleri ve tasarruf
ları ikinci plânda mütalâa edilmelidir, diye bir 
tasnif yapmak da hukuk usulleri içinde hatalı 
bir anlayıştır. Esasen Bütçe Kanunu hepimizce 
bilindiği veçhile muvakkat bir kanundur. Hal
buki yasama fikrinin getirdiği kanun fikrinde 
kanun anlayışında umumiyet hâkimdir. 

Bu itibarla, bu türlü bir tasnif yapmak hu
kuk edebiyatı ve hukuk Ölçüleri içinde yanlış
tır mütalâıamndayım. Bu itibarla, Sayın Sena
todan komisyonun getirdiği raporu aynen tas-
vibederek T. B. M. M. üyelerinin kanun getir
me bahsinde ve bu suretle büyük Türk Mille
tine hayırlı ve yararlı olma bahsinde ki, hare
ketlerini önleyici bir tatbikata mahal ve im
kân vermemek üzere raporu aynen tasvibet-
melerini arz ve istirham ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FtKRET 

TURHANGlL (Aydın) — Muhterem arkadaş
lar; komisyonumuzun raporu üzerinde konuş
muş olan arkadaşlara teşekkür ederim. Sayın 
Komisyon Başkanı Haydar Tunçkanat'ın vâki 
olan izahatından mülhem olarak Heyeti Âli-
nizden sözcü olarak özür dilerim. 

Oiinkü lıondeniz gayrişuurî hissin altında 
komisyonumuz raporunda esas alınmıyan bir 
maddeye girdim ve onun resmî bir sıfat ta
şıyan arzı ile ifadesini bulan bu beyanı ek mad
de üzerinde muhterem senatörlerin fikir serd 
etmesine âmil oldum. Komisyonumuzun ra
porunda. esas alman nokta ikidir. Birisi, ka
nun yapını müessesesi teamülü ve ahengin e uy
gun olmıyan Muhasebei Umumiye Kanununun 
hükümleriyle Meclis için Bütçe Komisyonumu
zun faaliyetini tanzim eden kanunun aynı yer
de buulnması ve esası Anayasa Komisyonumuz
dan. gelen ve yasama meclislerinin tümünü ilgi
lendiren ve Meclisçe kabul edilmiş olan bir ka
nunun Yüksek Heyetinizce müzakeresi esna
sında, reddedilişidir. Tümünü içine alan bir 
faaliyeti reddeden Heyeti Umumiyetim, bu 
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tümden biri olan Karma Bütçe Komisyonu 
faaliyeti üzerinde 85 nei maddeyi nazarı itibara 
atarak hassasiyet gösterilmesini arz etmek is
terdim. Bu arada çok kıymetli hukukî fikirle
rinden istifada ettiğimiz Hidayet Aydmer 
Beyefendiye de komisyonumuz adına bir nok
tayı hatırlatmak isterim. Bize daima Karma 
Dilekçe Komisyonunu önümüze sürmek sure
tiyle komisyonumuzun bir hukukî hataya düş
müş olduğti zahabmı ortaya koydular. Bende
niz komisyon sözcüsü olarak sözlerimin ara
sında Anayasanın 94 neü maddesinin Karma 
Bütçe Komisyonunun kuruluşu, işleyişi ve hattâ 
Yüksek Heyetinizin hatırlayacağı veçhile, ba
ğımsızları dahi içine 'alan en mükemmel bir ka
ntin maddesini ihtiva ettiğini zikrettim. Ama, 
Dilekçe Karma Komisyonundan j^alnız Anayasa
nın 62 nei maddesi bahseder. 62 ned madde va
tandasın nereye, nasıl müracaat edeceğini tâ
yin eder. Fakat kaç. kişiden kurulur. Bu
nun. kaçı Senatodan, kaçı Millet Meclisindcn-
dir diyo beyan etmez Sayın Hidayet Ay di
ner. Ama Karma Bütçe Komisyonunda Sena
toya düşen vazife on beş üyesini seçip gön
dermektir, Millet Meclisine düşen vazife -°>5 
kişiyi seçerek göndermekten ibarettir. Bunu 
nasıl seçer'? Diyoruz ki, bizde tabiî üyelik mües
sesesi var, bizde Cumhurbaşkanlığı kontenjanı 
müessesesi vardır. Bizim Meclisimiz özel bir 
mahiyet taşır. Bunu ayarlamak bunun oran
larını t es bit etmek Anayasanın âmir hükmüne 
göre İçtüzükte ele alınacak bir husustur. Ben 
Meclisin kanun yapma fonksiyonunu bu işe 
komisyon olarak koymak istemiyorum. Tabiî 
üyelik nıü 'ssesesi birgün kalktığı zaman İm 
madde (Cumhuriyet Senatosunun İçtüzüğünde 
bir teklifle değiştirilebilir. Yarın eğer 15 üye 
de Cumhurbaşkanlığı kontenjanından seçilir. 
hiç bağımsız gelmezse, ortaya böyle bir durum 
çıkarsa, o takdirde, o maddede Yüksek Senato 
tadilat yapar. Ve kolaylıkla bu müesseseyi Ana
yasaya göre yürütür, diyoruz. Bizim iddiala
rımız Anayasanın 85 nei maddesine dayanıyor 
ve diyoruz ki; biz Karıma Komisyon Bütçe Ko
misyonuna göndereceğimiz Vazifelileri seçmek 
hakkını, oranını durumunu biz kendi İçtüzüğü
müz ile tâyin ederiz. 

Millet Meclisi ne yapar? O da »35 kişinin se
çiminde, maddesini koyar. Koalisyonda iktidar ı 
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partileri, eğer o bir değişiklik olursa ona göre 
tâyin eder. Maddeleri tetkik buyurduğunuzda 
riyazi rakamlar var. Diyor ki, 9 falan, 6 falan 
partiden. Niçin? Belki, bir gün bu statü değişe
cek ve bu rakamlar siyasi partilerin temsillerine 
göre oranlarına kanunda bir madde koyduğunuz 
zaman, kanun yoliyle tadiline gideceksiniz. Ama, 
Meclis İçtüzüğünde olduğu zaman o orana göre 
tadil edilir. 

Muhterem arkadaşlar, sözcü olarak komis
yon adına arz ettim. Bu kanunu biz heyeti 
umumiyesi itibariyle ihtiva ettiği ve raporumuz
da hüküm ifade etmiyen hususlan da ihtiva et
mesi bakımından bugüne kadar çıkmış olan ka
nunların en ehemmiyetlilerinden biri olarak mü
talâa etmekteyiz. Komisyonumuz Başkanlık Di
vanından kanunun müddeti üzerinde malûmat 
almıştır. Bu bakımdan mesaisinin yanında 
ehemmiyetini arz etmiş olmamızdan mütevellit 
mütalâanın Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
almasının uygun olacağım ve bu komisyonda 
her ne kadar üç tane Anayasa üyesi varsa da, 
15 - 16 üyeden mürekkep Anayasa Komisyo
nunun inzimam edecek, mütalâasının Yüksek 
Heyetinizde daha iyi bir kanat hâsıl edeceği ve 
İnşaallah, Komisyonumuzun kanaatiyle ittifak 
ettiği takdirde bundan memnun oluruz, ittifak 
etmediği takdirde komisyonun kararma, fikirle
rine hürmetkar olacağız, saygı ile arz ederiz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hürmetle 
selâmları. (Geri alıyorlar, sesleri.) 

BAŞKAN — deri almıyorlar. 
Takriri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
:«14 sayılı Kanun teklifinin müzakerelerin 

ışığı altında, Anayasaya uygun olup olmadığı 
noktasından ve diğer yönlerden bir kere de 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda müzakere 
edilmek üzere komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Teklifiniz doğrudan doğruya 
Anayasa Komisyonuna mı, yoksa bu komisyona 
mı ? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Maksat, ora
ya gitmesi efendim. Riyaset nasıl t ensib ederse. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ZEKİ KUM-
RULU (Ordu) — Teklifte noksan bir husus var. 
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Anayasa Komisyonunda tetkik edilmesini teklif I 
ediyor. Anayasa Komisyonunun mütalâasının 
da alınması şeklinde olursa, bu takdirde düzel
miş olur. 

BAŞKAN — Efendim Anayasa Komisyonu
nun mütalâası alınmak üzere o komisyona hava
lesini kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Anayasa Komisyonuna veri
lecek ve mütalâası alındıktan sonra Geçici Ko-f 

misyona... (Olmadı, anlaşılmadı sesleri.) 
Komisyon istiyor mu geni efendim? 

. HtDAYET AYDINER (Cuhurbaşkanınea S. 
Ü) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET AYDTNER (Devanda) — Efen

dilin, Heyeti Umumıycnin /bir komtayondau rey 
ısoümıaisı doğru olmaz. Komisyon 'alır, sorar, Ko
misyon 'k'omiisrv'Ona sonar. Onun için komisyonun 
!bunu geri alıp Anayasa Komisyonunun reyini 
alması lâzımdır. Olur İki, Ibu Anayasa1 Komis
yonunun reyi komisyonu tatmin etmez. Onun 
için usul odur ki, Heyofi Umumiye doğrudan I 
doğruya komisyona havale etmez. Komisyon I 
geri alır, Adalet Komisyonundan sorar. Usul 
ıbudıır. Bu usulün (idame e'bme'sı lâzımıdır, zait en 
karar da o veçhiledir. I 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FİKRET 

TURHANOİL (Aydın) — Muhterem arkadaşlar. 
Iben Ibeyanıimda halta dfm'iış olduğumu zaaınetımiyo-
nıııı. Hidayet Aydıner Bey yanlış anlıyor. 

Biz ko'irrîsyon olarak Anayasanın 85 nei I 
maddesini ortaya koyduk, dayandığımız mad- I 
de Anayasa maddesidir. Bu suretle kararımızın 
Anayasaya uygunluğunu zıımnen kabul ediyo
ruz, bunu açiıkca be.van ediyoruz. Ye bu mese
lenin İçtüzükle tanzimi iktiza eder, diyoruz. 
Ye komisyonumuza zamimefen meselenin ehem- I 
miy'eiti yönünd'en müsıtaikiller Heyeti Umulmiye- | 
nin reyi ile bir kere de Adalet ve Anayasa ko- j 
misyonlarından mütalâa alınmaismı kabul edi
yoruz. Yoksa İliz kendilerinden bir mütalâa I 
almaya gidersek 'bu meselede mütalâamızın bu
lunmadığını kalbul etmiş oluruz. Ama bizim mü
talâamız var. ama Yüksek Heyetinizde lahas-
sul eden bir fikir vardır. Onun aydınlanması I 
yönlünden 'bir kere de orada mütalâa alınmasın
da, mutabık olduğumuzu arz etıtik. 

BAŞKAN — Bfendim, meseletiıin Anayasa I 
Komisyonunca da bir kere daha tetkiki is'teıı- I 
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inektedir. Komisyon 'buna itiraz etmiyor. Biz 
'kanun teklifinin Anayasaya uygun olduğuna 
kaani olmakla heraJber 'bir kere de Anayasa 
Komisyonunca da tetkikinin faydalı olacağı mü-
'talâasındadır. Bu takriri reyinize sunuyorum. 
Anayaisa Komisyonuna havalesini kajbııl eden
ler... Etmiyenler... Efendim lütfen ayağa kalkın 
Anlaşılmadı. 

Anayasa. Komisyonunun tetkikini arzu eden
ler lû'tfen ayağa kalksınlar... Etmiyenler... 33 e 
karşı 35 reyle reddedilmiştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

[Başkanlığa 
Komisyonun redde dair teklifinin reddiyle 

Millet Meclisi metni üzerinden görüşmıe yapıl
masını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydıner 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etimi-
yenler... Kahul edilmemiştir. 

Komisyonun ret raporunu aynen reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kahul c'tmiyenler... 
Kabul ed'ilmiş'tir. 

Açık 'Oyıınuzıa sunulacaktır. Reddi kabul 
edenler beyaz oy verecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) (1) 

BAŞKAN — fıündeanie devam ediyoruz. Bun
dan sora İHtiraük vardır. Riyaset Perşemlbe gü
nü saait ondaı İçtüzüğün mıüza,kereWine devamı 
fensi'beJtmiş buüunuyor. iBu Ibusus reyinize sunu
yorum. Kalbini edenler... Kalbul etmiyanler... 
Kabul edilmiştir. 

Perşemlbe günü salbalbleyin saat ond'a İçtüzü
ğün müzalteeresinıe devamı edeceğiz. 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mües
seseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi J/317, C Senatosu 1/282) (S. Sayısı : 
303) (2) 

(i) 65 e ek S. Saydı basmayazı 21. 10. 1962 
tarihli 95 ne i Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 303 S. Saydı basmayazı mütaakıp gö
rüşme tutanağı sonuna eklenecektir. 
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BAŞKAN — Hüfcülmfeit adına? Ilyas Seçkin. 
•Sö/i allanüaırm Mimlerini dkuyıorınm. lzzel 

Oener, Selalhatotiın özigür, H'âMiım D<Jğh, Haydar 
Tunçlkanıalt, Mohımiot Ümalıdı, Niiyazi Ağırnaislı, 
(Mâl Entuğ, Aikif Ey'üdoğan. folk söz A. V. (İni-
pıı adına Mcftımet ÜnaKdı'nıu. Söz isfftyente' çok 
ikalalbahlk, MeıiscvnİK yarına Ibırakallım. (Yarına-
Ibınalkailım »esteri ve gürüılltüler) Vaflgedt'iim tek-
l'tfiimıdleaı. Ook uzun: münıaıklatşalara sefbelbıotlaealk. 

Buyurun Adalet Paıılfei adına Sayın Unaldı. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; memleketin iktisadi düzeni 
ile doğrudan doğruya alâkalı bulunan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve iştirakleri 
hakkındaki Hükümet tasarısının Adalet Partisi 
Grupu adma tahlil ve tenkidlerine girmeden ön
ce Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlar ve bu 
tasarının en iyi bir lekle gelmesi ic.in gayret sarf 
edipte ancak huzurunuzdaki hüviyetine kavuş
masını sağlıyan sayın Karma Komisyon Üyele
rine ciddi mesailerinden dolayı arzı şükran ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşek
külleri, müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 
kanun tasarısı İktisadi Devlet Teşekkülleri re
jimini yeniden düzenliyen hükümler taşıması 
'bakımından, üzerinde çok durmamız, derin 
etüt yapmamız ieabeden hayati bir konuyu hu
zurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bu tasarıyı, 
gerekçesinden başlamak üzere tahlile girişirsek 
ilk tesbit edeceğimiz hususlar şunlar olacaktır : 

1. 154 sayılı Kanun meri mevzuatta İslâ
hatı derpiş etmiş olmasına, çalışmaların ve ra
porların bu yolda düzenlenmiş bulunmasına 
rağmen, yeni tasarıda bu hususlar nazarı itibara 
alınmamış olup, ayrı bir görüşle reorganizas-
yona tevessül olunmuştur. 

2. 154 sayılı Kanunun 17 tıci maddesi «ra
porun Hükümete tevdiinden itibaren bir ay 
içinde Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar 
gerekli tedbirleri almaya ve lüzumu halinde 
kanun tasarılarını teşrii organa tevdie mecbur
dur» Sarih hükmünü vaz'etmiş olduğu halde 
gerekçe «bu inceleme sonuçlarına göre gerekli 
kanun tasarılarının Maliye Bakanlığınca hazır
lanması derpiş olunmuştur» ifadesi taşımakta 
dır. Görülüyor ki, gerekçe, 154 sayılı Kanu
nun vazifeli kıldığı bakanlıkları bir kalemde di-
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şarda bırakat-ak, bu viziteyi sadece Maliye Ba
kanlığına verilmiş gibi göstermekle Maliye Ba
kanlığının İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimi
ne tesahübetmek maksat ve gayretini açıkça 
o Haya koy m a kta d ı r. 

•'1. Gerekçede; «bu tasarıda teşekküllerin 
işletme ve yönetme konularında tam bir muh
tariyet ve serbestiye sahibolmaları derpiş edil
miş ve teşekküllere yönetim ve işletme alanla
rında daha, geniş yetkiler tanınmış» denildiği 
halde, huzurumuza, getirilen bu tasarı ve Devlet 
Yatırım Bankası tasarısiyle, İktisadi Dvelet' 
Teşekküllerinin hususi hukuk hükümlerinden 
uzaklaştırıldığı merkeziyetçi ve müdahaleci 
idare karakterinin hâkim duruma getirildiğini 
dikkatle okunduğu takdirde birçok maddelerde 
kolayca müşahade etmek mümkündür. Bu hu
susu ehemmiyetli gördüğümüz için maddele
rin tahlili sırasında ayrıca ortaya koyacağız. 

4. Cfene gerekçede; «bu teşekküllerin bü
yük bir kısmı devamlı olarak zararla çalışmış
lar, kârlı çalışanların durumları da tatminkâr 
görülmemiştir. Bu sektör memleketimizde enf
lâsyonun başlıca kaynaklarından biri olmuştur.» 
diye söze başlanmıştır ki, bu görüşe maalesef 
iştirak edemiyeceğimizi ve yukarda temas edil
diği gibi m er'i İktisadi Devlet Teşekkülleri re
jimini yıkmak için zoraki gayret sarf edilmiş 
olduğu kanaatimizi tes'bit etmek isteriz. Şura
sına da. işaret etmek isteriz ki, memleket ikti
sadiyatında ve kalkınmasında büyük hizmetleri 
bulunan bu teşekküller tasarıyı hazırlıyanla-
rııı anladığı reorganizasyon fikrine mesnet bu
labilmek gayretiyle yıpratılmak ve mazileri 
inkâr edilmek istenmektedir. Zira 1960 yılı 
sonu itibariyle vereceğimiz aşağıdaki rakamlar 
bu görüşü külliyen ret ve cerh etmektedir. 

1960 yılı sonunda İktisadi Devlet Teşekkül
leri kül halinde 344 milyon lira zarara mukabil, 
966 milyon lira kâr kaydetmişlerdir. Kâr ve 
zarar keydeden teşekkülleri iktisadi karakter 
ve amme hizmeti karakteri arz edenler diye bir 
tasnife tabi tutarsak, kâr edenlerin hepsinin 
iktisadi karakteri galip gelen teşekküller' oldu
ğunu, zarar edenlerin ise amme hizmeti karak
teri gösterenler bulunduğunu görmek kolayca 
mümkün olacaktır. Zarar eden teşekküller 
şunlardır : 

1. Devlet Demiryolları 157 milyon lira, 
2. Kömür İşetmeleri 72.8 milyon lira. 
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3. Et ve Balık Kurumu 58.1 milyon lira, 
4. Toprak Mahsûlleri Ofisi 42 milyon lira, 
5. Hava Yollan 14.8 milyon lira, 
Ceman 344.7 milyon lira. Bu zararı, teşek

küllerin ödenmiş sermayelerine nisb'et edersek, 
% 3.8 dir. Kâr eden teşekküllerin kârlarını 
ödenmiş sermayelerine nisbet edersek, % 10.7 
dir ki. memurla idare edilen Devlet Teşekkülleri 
için bu nis>bet yerilmesi mümkün olmıyan bir 
nisbettir. 

Ayrıca bu teşekküllerin Hazineye ödedikleri 
milyarları tutan vergi miktarlarını da hatırlat
mak isteriz 

BAŞKAN — Şimdi yoklama yaptıracağını. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Acık oy neticesini arz ediyo

rum. : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 

Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin 
düzenlenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanunu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tek-

8.10.1963 O : 2 
BAKÎ OÜZEY (Bursa) — Ekseriyet yok, 

Sayın Başkan. (Adalet Partisi sıralarından 
«Hiç kimse kalmadı» sesleri) 

(Beş üye ayağa kalkarak ekseriyet olmadığı
nı bildirdi.) 

BAŞKAN — Ekseriyet kalmadıysa, sayın 
hatip gelecek birleşimde kaldıkları yerden de
vam ederler. 

Efendim 314 S. Sayılı teklif için oy kullanmı-
yan arkadaşımız var mı?... 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

lifinin reddine dair Geçici Komisyon raporuna 
128 oy kullanılmış 122 kabul, 4 ret, 2 çekinser. 
Buna göre rapor kabul edilmiş yani kanun tek
lifi ka'bul edilmemiştir. 

Çoğunluğumuz maalesef yok, yarın Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin toplantısını mütaakıp 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

3. — YOKLAMA 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin reddine dair Geçici Komisyon raporuna verilen 

oyların sonucu 
(Rapor kaimi edilmiş, teklif reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Em&nullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğln 
Osman KÖkaal 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
ibrahim Saffet Omay 
üaMşmr Uîuısoy 

Üye si ıywı : 185 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelilder : 4 

[Kabul edenler] 
1 ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

I Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasa noğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangi'1 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Basım Giray | 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

1 Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
| Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi A'ksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Gel il Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Tlifat Öztürkç.ine 
Nuru İlah Esat. Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Olmrer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

1 KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlîgil 
Hüseyin Kalpaklıoglu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

i KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

I MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
A bdülkerim Saraç ogl u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

274 



NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Neeip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SÜRT 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
KARS 

Mehmet Hazer 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Necati özdeni« 

[Çekinserler] 
TABU ÜYE 

Sami Küçük 
VAN 

Faruk Işık 

Akif Eyidoğan 
Terfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇILEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Scnget 
Burhanettin TJluç 
Adil ünlü 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABU ÜYE 

Fahri Özdilek (1.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp Önal 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oglu (İ.) 
Celâl Terfik Kflraaapan 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfeı Oğuz Bekata (B) 
Rifat Etker (t.) 
Sabit Kocabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan (1.) 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy (1.) 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
SaJbahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek (İ.) 
Fethi Başak 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Sedat Çumraîı 
Mustafa Dinekli (î.) 
Muammer Obuz (t.) 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Bmin Açar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiıı 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 
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ORDU 

Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekeınoğlu 
Bifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

0. BAŞKANINCA SE-
ÇtLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Kangal (t.) 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuratluoğhı 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

YÜZ ONSEKİZİNCÎ BİRLEŞİM 

8 . 10 . 1963 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Anayasasnın geçici 7 nci maddesi 
uyarınca tedvini gereken kanunlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/216) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, İzmir'in Selçuk ilçesinde kuutu-
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/217) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, vatandaşların geçim kaynağı olan 
tapulu arazilere dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/218) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/219) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, plân gereğince Samsun'da 
inşası karar altına alınan kapalı salon inşaatı
na dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/220) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe

dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanın Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/222) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığı
nın ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/223) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/225) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 1963 - 1964 ihracat devre
sinde dış pazara arz edilecek tütün stokumuz 
üzerinde ne gibi hazırlıklarımız mevcudolduğu-
na dair Ticaret ve Tarım bakanlanndan sözlü 
sorusu (6/226) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, Bakanlık üst kademe memurla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/228) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 

(Devamı arkada) 



usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umu
miye Kanununun bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/269, C. Senatosu 2/98) (S. Sayısı : 314) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B. - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/317; C. Senatosu 1/282) (S. Sa
yısı : 303) [Dağıtma tarihi : 28 . 9 . 1963] 

X 2. — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285) 
(S. Sayısı : 309) [Dağıtma tarihi : 3 .10 . 1963] 

3. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/206. C. Senato
su 2/89) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
3 . 10 . 1963] 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayıldırlık ve Ulaştırma 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/342, C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 



Dönem : 1 O l / 
Toplantı: 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : ü 1 4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi 
ve çalışma usullerinin düzenlenmesi iîe Mühasebei Umumiye Kanunu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Cseçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

2 / 2 6 9 ; C. S înatosu 2 / 9 8 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 233 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.9. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 2463 - 11838 

eUMHUttJYKT SHNATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 8 . 1963 tarihli 126 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi ile Mühasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad < Sirmen 

Not : Bu teklif 18 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 28 . 8 . 1963 tarihli 126 ncı Birleşimind- öncelik ve ivediliklikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Mecisi S. Sayısı : 233 ve 233 e ek) 



MÎLLRT MECIJIVSİNİN KABlTL UTTİOU METÎN 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzen
lenmesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzt hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

T. B. M. M. Bütçe Kurma Komisyonu 

MADDE 1. — Anayasanın 94 ncü maddesinde bahis konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonu, Millet Meclisinden seçilecek otuzbeş milletvekili ile Cumhuriyet Senatosun
dan seçilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kuruludur. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mevcut siyasi parti grupları ile bağımsızlar, her 
Meclisin kontenjanı içinde o Meclisteki sayılan oranında temsil edilirler. Her Mecliste her bir si
yasi parti grupunca ve bağımsızlardan ne kadar aday gösterileceği, önceden o Meclisin İçtüzüğüne 
göre tesbit olunur. Bu sayılara, yüzde oranlarını aksettirmemesi noktasından her Meclisin İçtüzü
ğüne göre itiraz edilebilir. Bu takdirde, bu itiraz, ilgili Meclisin İçtüzüğüne göre karara bağla
nır. Siyasi parti grupları, kendilerine düşen sayı kadar aday gösterirler; bağımsızlar, kendileri ve
ya ilgili Meclis üyelerince aday gösterilirler. Seçim, her Meclîsin kendi İçtüzüğüne göre yapılır. 

Grup kuramıyan siyasi partilerin mensupları bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında da 
bağımsızlar hakkında bu maddede yer alan hükümler uygulanır; şu kadar ki, bunların temsili 
siyasi parti gruplarının veya bağımsızların temsilini engelliyecekse, her halde siyasi parti grup
ları ve bağımsızlar, kendilerine düşen sayıları aşmamak kaydiyle, tercih olunur. 

Bu Karma Komisyon üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuri
yet Senatosunun diğer karma komisyon ve komisyonlarına üye seçilemezler; özel kanunları gere
ğince üyesi oldukları komisyonlar ile Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Karma komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ve yasama meclislerinin geçici mahiyetteki komisyonları için bu hüküm uygu
lanmaz. 

Başkanlık, Baskani'ekdlîği, denet. Sözcülük r< Kâtiplik 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu, bir başkan, bir başken-
vekili, bir genel sözcü ve bir de kâtip seçer. Bunlardan başkan ve başkanvekilinden biri milletve
kili, diğeri Cumhuriyet Senatosu üyesi; ̂ sfenel sözcü ve kâtipten biri milletvekili, diğeri Cumhuriyet 
Senatosu üyesi olur. 

Karma Komisyonda iktidar yruplarımn çoğunluğunun sağlanması 

MADDE 3. — 1 nci madde gereğince seçim yapıldığı takdirde, Hükümete katılan siyasi parti 
gruplarının Karma Komisyondaki üye sayısı otuzun altına düşecekse; Cumhuriyet Senatosu, Hü
kümete katılan siyasi parti grupları mensupları arasından dokuz üye ve Millet Meclisi de, aynı 
siyasi parti grupları mensupları arasından yirmibir üye seçer; bu üyelikler, her yasama meclisin
de, Hükümete katılan siyasi parti gruplarının toplam kuvvetleri içindeki yüzde oranlarına göre bu 
siyasi parti grupları arasında bölüşülür. Aynı halde, Cumhuriyet Senatosu, Hükümete katılmıyan 
siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupla
rı arasından altı üye ve Millet Meclisi de Hükümete katılmıyan siyasi parti grupları mensupları, ba
ğımsızlar ve siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları arasından ondört üye seçer; bu üye
likler, her yasama meclisinde, Hükümete katılmıys n siyasi parti grupları mensupları, bağımsızlar ve 
siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensup'arınm toplamı içindeki yüzde oranlarına göre bu 
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siyasi parti grupları, bağımsızlar ve siyasi parti grupu kuramayan partilerin mensupları arasında 
bölüşülür. 

Bakanlar Kurulunun çekilmesi sonucunda Anayasanın 103 ncü maddesine göre güven oyu alan 
yeni Hükümete katılan siyasi parti gruplarında değişiklik olması halinde veya her hangi bir suret
le bu grupların Karma Komisyondaki üye sayıları toplamı otuzun altına düşerse, Karma Komis
yonun görevi sona erer ve yukardaki fıkralar ve maddeler hükümleri uyarınca, güven oylaması
nın yapıldığı birleşimden veya Karma Komisyonda bu siyasi parti gruplarının üye sayısının otu
zun altına düştüğü tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yeniden seçim yapılır; bu süre, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin tatili veya yasama meclislerinden birinin ara vermesi sırasında işlemez. 

Siyasi parti grupu kuramıyan partilerin mensupları bu madde hükümlerinin uygulanmasında >• 
bir arada mütalâa olunur ve bunlar hakkında 1 nci maddede bağımsızlar. hakkında yer alan hü
kümler uygulanır. 

Karımı Komisi/onun f/örev re çal-ışmttlan 

MADDE 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu: 
I - Genel ve katma bütçe kanunları tasarıilarını ve bu kanunlara ilişkin ek kanun tasarılarını 

ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarını; 
II - Genel ve katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi hakkın

daki kanun tasarılarını ve bu kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarını; 
III - I nci ve II nci bentlerde zikredilen kanunlarda bölümler arasında aktarma ve olağanüs

tü aktarma yapılmasına dair kanun tasarılarını; 
IV - Her yıl genel ve katma bütçe kanunları v-asarılariyle birlikte verilecek millî bütçe tahmin

lerini gösterir raporu, 
Başbakanlıkça Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasından itibaren en geç ellialtı gün içinde in

celeyip bu konulardaki raporunu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar ve raporunu Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda savunur. 

V - Cumhuriyet Senatosunda karara bağlanan metin, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca der
hal Millet Meclisi Başkanlığına gönderilir ve Millet Meclisi Başkanlığınca hemen Karma Komis
yona havale edilir. Havaleden itibaren en geç yedi gün içinde Karma Komisyonca, Millet Mec
lisi Başkanlığına bu metin hakkında bir rapor sunulur ve Karma Komisyon bu raporunu Millet 
Meclisi Genel Kurulunda kendisi savunur. 

VI - II nci ve III ncü bentlerde zikri geçen kanun tasarıları için IV ncü bentte bahis konusu 
âzami süre otuz gündür. 

VII - Anayasanın 94 ncü maddesinde ve - VI nci bent hariç - yukardaki bentlerde bahis konu
su olan âzami süreler, yasama meclislerinin tatil ve ara verme süreleri içinde, resmî tatil ve 
resmî hafta sonu tatili günlerinde işler; bu süreler, havale günü dâhil olmak üzere, Karma Komis
yona veya ilgili yasama meclisinin genel kuruluna havaleden itibaren başlar. 

VIII - Yukardaki bentlerde bahis konusu olan âzami süreler içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda nihai olarak oylan
rnıyan tasarılar, Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş sayılır ve sevk 
edilmesi gereken mercie Karma Komisyon veya Cumhuriyet Senatosuna gelmiş olduğu şekliyle 
gönderilir. Millet Meclisi Genel Kurulunda yukardaki bentlerde bahis konusu âzami süre içinde 
nihai olarak oylanrnıyan tasarıları, Bakanlar Kıııalu, Millet Meclisi Genel Kuruluna sevk edilmiş 
olduğu şekliyle kararname ile yürürlüğe koymayı yetkilidir; ancak, bu hüküm, tasarının Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesini durdurma ve Millet Meclisince kabul olunan tasarı yürür
lüğe girmekle, bu kararname hükümleri ortadan kalkar. 

IX - Karma Komisyon, bu maddede bahis konusu çalışmaları sırasında 16 Ekim 1962 tarihli ve 
77 sayılı Uzun vadeli plânın yürürlüğe- konması V3 bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesi hükümlerini uygular. 

U. Senatosu ı S. Bayisi : 314 ) 



_ 4 — 
X - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe kanunlarında değişiklik yapılmasına dair ka

nun tekliflerinde bulunamazlar. Yasama meclisleri idareci üyelerinin, yürürlükteki mevzuat hüküm
leri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçeleri hakkında yapacakları kanun tek
lifleri saklıdır; bu kanun teklifleri hak]anda da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Raportörler 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığı, Bakanlık ve
ya daire ve katma bütçeli idarelerin bir veya birkaçı için gereği kadar raportör seçebilir. Bu ra
portörler toplantı yılı başında seçilirler. 
- 4 ncü maddenin 1 nci bendinde zikredilen tasarıların tümü ile aynı maddenin IV ncü bendinde 
zikri geçen rapor, Genel Sözcü tarafından doğrudan doğruya ele alınır. 

Karma Komisyon ve Yasama Meclisleri Genel Kurulunda yapılamıyacak teklifler 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Jütçe Karma Komisyonunun görüşmeleri ve 4 ncü 
maddenin I, II ve III ncü bendlerinde zikredilen kanun tasarılarının Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Genel kurullarında görüşülmesi sıra unda, bütçe kanunları dışındaki kanunlarla kabul 
edilmiş olan aylık, ödenek, gündelik ve yollukların artırılmasına, kadro verilmesine veya bunların 
bahis konusu kanunların belli sınırları dışında & emişle turnesine ve vergi kanunları ile bütçeyle öde
nek verilmesini gerektiren kanunların konusuna giren hususlara dair - madde eklenmesi hususu 
dâhil - değiştirge verilemez. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarında, yapılamıyacak teklifler hakkında Ana
yasanın 94 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri saklıdır. 

Bütçe ile ilf/isiz hükilmhr 

MADDE 7. — 4 ncü maddenin I, II ve III ncü bentlerinde zikredilen kanunlara bütçe ile ilgili 
olmıyan hükümler konulamaz. 

Bu kanunlara dair tasarıların Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda vs ya
sama meclisleri genel kurullarında görüşülmesi sırasında yapılacak teklifler, ancak tasarılarda yer 
alan maddelerle doğrudan doğruya ilgili olmak partiyle oylanabilir. 

Görüşme usulü 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun görev alanına giren 
kanun tasarılarının görüşülmesinde Başbakan voya Maliye Bakanı ile ilgili bakan veya göndere
cekleri yetkili memurlar hazır bulunur. 

2. Aynı malî yıla ait genel ve katma bütçe kanunları tasarılarının tümü üzerinde önce kon
solide Devlet bütçesi olarak bir arada görüşme açılır. Bu görüşmenin sonunda, yürürlükteki uzun 
vadeli kalkınma plânının amaçlarına uygun olarak iktisadi dengeyi sağlıyacak tarz ve ölçüde 
Devlet harcamaları ve gelirleri arasındaki münasebeti tâyin etmek üzere: 

a) Kamu gelirlerinin alınmasına mezuniyet veren hükümler ile her bir kamu geliri nev'inin 
tahminî miktarı ve kamu gelirlerinin genel tahminî toplamını tesbit eden hükümler; 

b) «Karşılık paralar», dış kredilerin Türk lirası karşılıkları, borçlanma ve Hazine işlemleri 
ve özel fonlar ile sağlanacak gelirlere dair tahminleri tesbit ve bunların elde edilmesi için ge
rekli hükümler; 

c) Cari harcamalara dair tahminî toplamı, yatırım harcamalarına dair tahminî toplamı, 
sermaye teşkil ve transfer harcamalarına dair tahmini toplamı ve Devlet giderlerinin genel 
toplamını tesbit eden hükümler, 
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Yukardaki sıra dâhilinde kabul edilir. Yukarda söz konusu tasarılar Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlığına sevk edilirken bu bent gereğince tesbit edilen genel Devlet geliri tahmini ile genel 
Devlet gideri tahmini aşılamaz. 

3. Harcamaların yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetveller üzerindeki görüşmeler 
sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlık, daire ve katma bütçeli idare bütçeleri
nin gider ödenekleri hakkındaki düşüncelerini, bunların herbirine ait bütçenin tümü üzerindeki 
görüşme yapılırken açıklarlar. Her bir Bakanlığın, dairenin veya katma bütçeli idarenin gider büt
çesinin bölüm ve maddeleri üzerinde görüşme, ödeneğin miktarı üzerinde yapılır. Bir bölümün 
maddeleri oya konulduktan sonra o bölümün ayrıca oya konulması gereklidir; ancak, Karma Ko
misyon, bir bölümün maddelerinin oylanmasından, gerekirse, vazgeçebilir. Bu fıkra gereğince 
yapılan oylamalar geçici niteliktedir. 

4. Yürütme maddesi oylanmadan önce, tasarının tamamı, 2 nci bent hükümlerinin yerine 
gelmesini sağlamak amaciyle yeniden gözden geçirilir. Bu gözden geçirme sırasında, maddeler 
üzerinde ve harcamaların yapılmasına mezuniyet veren maddelere ek cetvellerin bölümleri ile bu 
bölümlerin maddeleri üzerinde Hükümet veya Karma Komisyon üyelerince itirazda bulunulmadı
ğı takdirde, bu maddeler ve bölümler ile bölümlerin maddeleri kabul edilmiş sayılır. İtiraz halin
de madde veya bir bölümün itiraza uğrıyan maddesi ile o bölüm yeniden yukarda gösterildiği şe
kilde görüşülür ve nihai olarak oylanır. 

Bu işlemler tamamlandıktan sonra tasarının yürütme maddesi ve daha sonra da tümü oyla
nır. 

5. Karma Komisyon, tasarının görüşülmesini tamamladıktan sonra, Genel Sözcü tarafından 
hazırlanan rapor taslağını görüşür ve karara bağlar. 

6. Hükümet temsilcileri, tasarı metnini değiştiren önerge ve değiştirgeler veremez ve bu gibi 
önerge ve değiştirgelere katılamazlar. Hükümetçe, bu gibi önerge ve değiştirgelerin verilebilmesi 
veya Karma Komisyon üyelerince verilmiş olanlara iştirak edilebilmesi veyahut 4 ncü bentte söz 
konusu itirazların yapılabilmesi yahut Karma Ko-nisyon üyelerince yapılmış olanlara iştirak edile
bilmesi, ancak oturumda hazır bulunan Başbakan veya Başbakanı temsil eden Bakan veya memur 
tarafından bir önerge veya değiştirge verilmesi suretiyle olur; Başbakan veya Başbakanı temsil eden 
bir Bakan veya memur oturumda hazır değilse, bu Önerge veya değiştirge ancak Maliye Bakanı ve
ya temsilcisi ile ilgili Bakan veya temsilcisi ve Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı ile gö
revli Bakan veya bu teşkilâtın temsilcisi tarafın lan bir arada imzalanmak gerekir. 

7. Bu maddenin 1, 2, 3, 4, ve 5 nci bentleri, 4 ncü maddenin X ncu bendinde bahis konasu ka
nun teklifleri için de uygulanır. 

Vjj()ulanacak İçtüzük 

MADDE 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun çalışmalarında, bu 
kanunda sarahat olmıyan hallerde, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri dairesinde komisyonlar üzerinde haiz 
olduğu denetleme yetkilerini, bu karma komisyon lun de haizdir. 

Kamu giderlerini arlrneı re kamu giderlerini azaltıcı kanun teklifleri 

MADDE 10. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve- 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde — Yürürlükteki genel ve katma bütçe kanunlarında Öngörültfıiyen harcamaların ya
pılmasını gerektiren kanun tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması takdirinde uygulana
cakları süre içinde bu yeni harcamaların finansmanı için mevcut gider ödeneklerinden tasarruf. 
lan ve yeni vergi, resim ve hare yoluyla eMe edilecek ek gelirleri de göstermek zorundadırlar. 
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Mevcut kamu gelirlerini azaltıcı kanun tekliflerinin sahipleri, bu tekliflerin kanunlaşması ha

linde uygulanacakları süre içinde aaalan bu gelirlere mukabil hangi kamu hizmetlerine karşılık 
olan hangi harcamaların kısıntıya uğratılacağını belirtmek zorundadırlar. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümlerine aykırı olarak verilen kanun teklifleri yasama meclisleri komis
yonları ve genel kurullarında görüşülemez. 

Mayıstan raporları, 

İVÎALDE 11. ilo Muyıs İ92V öavilıîi vo 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel 
18 Haziran 1034 tarihli ve 2518 sayılı Kaımn gîrağinee Sayıştay tarafından hazırlanan üc aylık ra
porlar ve Sayıştay tarafından kanun hükümleri uyarınca yasama organına sunulan diğer rapor
lar, Millet Bîeclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıklarına sunulur ve bu raporlar hakkında, yasa
ma meclislerinin İçtüzükleri gereğince Sayıştay idariyle görevli komisyonlarının düzenliyecekleri 
raporlarla birlikte, her bir mecliste ayrı ayrı genel görüşme açılır. 

Muhasebei I 'm ilmiye Kanunun un deyisi irilen İt üh-'ûmleri 

MADDE 12. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 34. — Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazııiıyarak Ağus
tos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına göndedrîer. Cumhurbaşkanlığı, kendi bütçesine ait tas
lağı Başbakanlık eliyle yollar. Maliye Bak tın da, kendi Bakanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesi
ni hasırlayıp ötekilerle birleştirerek bir yıllık büt";e kanunu tasalısını meydana getirir. Bu tasarı, 
Bakanlar Kurulanca incelendikten sonra en g-io Kasım ayı sonunda Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu ve yasama 
meclisleri genel kurullarında görüşülürken bu bütçe, Başbakan veya görevlendireceği bir Bakan 
veya temsilcisi tarafından savunulur. 

MADDE 13. — 28 Mayıs 1927 tarihli vs 1050 s vyüı Muhasebei Umumiye Kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 35. — Bütçe kanunları en geç malî yıl başında Resmî Gazetede yayınlanır. 

MADDE 14. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun muaddel 
83 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin genel giderler ve hizmetliler yiyecek giderleri bölümünden ve
rilecek avanslar, Bakanlar Kurulu karariyle altıbin liraya çıkarılabilir. 

MADDE 15. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 105 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getirilir. 

MADDE 16. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili olarak bu madde hükümleri Başbakanlıkça yerine getirilir. 

MADDE 17. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 127. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay masrafları, bu kanun dairesinde 
tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye Bakanlığı ile Sayıştaym bunlar üzerinde her hangi 
bir inceleme haklan yoktur. 

Genel bütçenin düzenlenmesi sırasında, yasama meclislerinin kanun ve içtüzükler gereğince 
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yetkili idareci üyeleri, bu bütçelere ait rakamları Ağustos ayı sonuna kadar yazılı olarak Mali
ye Bakanlığına bildirirler. Her yıl sonunda düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin birer nüsha
sı, Hazine genel hesabına ithal edilmek üzere, Maliye Bakanlığına gönderilir. 

MADDE 18. — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 128 nci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerindeki ödeneklerin karşılığı olan nakid, 
kanun ve içtüzükler gereğince yetkili idareci üyelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lık Müdürü tarafından müştereken imzalanan makbuz karşılığında Hazineden verilir. 

KalriırtluH hükümle)' 

MADDE 19. — 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 
muaddel 22 nci maddesinin frncı bendinin 3 ncü fıkrası, 39 ncu maddesinin 2 nci fıkrası, 126 ncı 
maddesinin 1, 2, 3 ve 5 nci bentleri ve 127 nci maddesi kaldırılmıştır. ** 

Yürürlüf/e giriş 

MADDE 20. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21. — Bu kanunun yasama organı ile ilgili hükümlerini yasama meclisleri ve diğer 
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

C. Senatosu , ( S. Sayısı : 314 ) 
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Cumhuriyet Senatosu (Steçici Komisyon (raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/98 

Karar No. : 2 . •• 1 . 10 . 1.963 

Yüksek Başkanlığa 

Uunıhuıûyet Senatosunun 5 . 9 . 1963 tarih ve 106 ncı 'Birleşiminde kurul.nia.sj kabul edilen Uc-
<;ici Komisyonumuza havale olunan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütcc Karma Komisyonunun 
«eçilmesi ve çalışma usullerinim dümılennıesi ile Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı hükümlerin 
'in değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi» 'hakkındaki kanun teklifli. Komisyonumuzun 
J.8 . 9 . 1963 taııihki ve onu takibeden toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcileri ve teklif sahip
lerimin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Anayasanın 94 neti maddesinin tatbikatını sağlamak maksadı altında dört milletvekili tarafın
dan vâki teklif Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerini düzenliydi kanun ismi
ni taşırken Millet Meclisince seçilen Geçici Komisyon bu kanun teklifinin mahiyetin/r T. B. M. Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi ile Muhasebei Umu
miye Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi şeklinde de
ğiştirmiş ve Millet Meclisi Heyeti Umumiyesince kanun bu başlık değişikliği ile kabul edilmiştir. 

Kanun başlığından da anlaşılacağı veçhile, teklif Yasama Meclislerinin çalışmalarından biri olan 
Karına Bütçe Komisyonun seçimi ve çalışmalarını düzenlerken, halen mer'i bulunan ve yeniden ele 
alınmış olan 26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı maddeleri
mi değiştirmiş ve bu kanuna bir ek madde eklemiştir. 

Bu durum karşısında Meclisler içi faaliyetlerinden bininin ne şekilde yapılacağını gösterir bir 
kanun teklifi içinde, bu faaliyetlerle dolayı siyle ilgili bulunan Muhasebei Umumiye Kanunu hü
kümlerimin aynı kanun içinde tadil ve ek madde teklifini ihtiva etmesi, kanun yapım, usul ve tek
niği Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmemiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin tanzimi ıhakkında bir kanuna ih
tiyaç bulunup bulunmadığı hususu üzerinde de Komisyonumuz ehemmiyetle durmuştur. 

25 E'kiın 1961 .tarihinde faaliyete başlıyan Türkiye Yasama» Meclisleri iki yıl Bütçe Karma Ko
misyonlarını teşkil etmişler ve bu devre içinde koalisyon değişmeleri neticesi Anayasanın 94 ncü 
maddesinin âmir hükümlerinin tatbikat yönünden kolaylıkla işlediği ve bu suretle de kuruluş ve ça
lışma hususlarında hiçbir müşkülâta raslanmadığı Komisyonca müşahede edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usulleri Yasama Meclislerinin çalışmalarının 
bir parçası olduğu şüphe götürmez ve üzerinde tartışmayı gerektirmez bir konudur. 

Anayasanın 85 nci maddesi sarahatle ve aynen (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Meclisler ça
lışmalarını, kendi yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler) demektedir. 

Bu sarih hüküm karşısında Karma Bütçe Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usulleri bir ka
nunla mı yoksa içtüzükler içinde mi, halledilmelidir? 

Kanun teklif edenlerin fikri. Karma Bütçe Komisyonunun özel bir mahiyet taşıdığı ve Yasama 
Meclislerinden biri tarafından değil iki Meclis tarafından teşkil olunacağına göre buna ait büküm
lerin bir 'kanunla düzenlenmesi merkezlin dedir. 

Bu hususta Komisyonumuz şu kanaate varmıştır. 
Anayasanın 94 ncü maddesi O. Senatosu ve Millet Meclisi bu karma komisyona kaç üye vere

ceğini ve diğer hususları saralhatle belirtmiştir. 
Şu halde Yasama Meclisleri verilen bu adedî rakamların seçilme usullerini Meclisler kendi bün

ye! enine ve kendi kuruluş hususiyetlerini de göz önünde bulundurarak içtüzüklerinde kolaylıkla 
tanzim ve gerektiğinde tadil imkânlarına da sahibolabileceklerdir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 314 ) 
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Kanunla düzenlenmesi halinde ise tadil teklifleri Anayasanın 92 noi maddesine göre yapıla/bir 

lecek ve her iki Meclisten de geçmesi icabedecektir. 
>Bu durumda Meclisler iç, çalışmaları itibariyle birbirlerane müdahale eder vaziyete (getirilmiş 

olacaklardır. Bu hal Anayasanın 85 nci maddesine uygun mütalâa olunamamıştır. 
Kanun teklifinde yer alan Muhasebei Umumiye Kanununun bâzı maddelerini tadil ve ek mad

de ekleme hususlarına zaruret meveudolduğu takdirde Meclislerin dik faaliyetleriyle ilgili olması 
hasebiyle Muhasebei Umumiye Konunu da göz önünde bulundurularak bu hususların da içtüzüklerde 
yer alması mümkün mütalâa olunmuştur. 

Bununla beraber Hükümetçe zaruret mütalâa olunduğunda vâki tadil ve ek tekliflerinin hazır
lanmakta olan Muhasebei Umumiye Kanununda yer alması uygun görülmüştür. 

Kuruluştan sonraki işleyiş tarzı ise yine Anayasanın 94 neü maddesinde yer almış olup bu hü
kümleri açıklamak gayesd altında tekrarlamaktan ibaret olan bir kanun yapma zarureti bulunma
dığı kanaati Komisyonumuzda hâkim olmuştur. 

Yukarıda arz olunan sdbepler karşısında Anayasanın 94 ncü maddesinin tatbikatını sağlamak 
maksadı altında kanun tedvinine zaruret bulunmadığı gibi Anayasanın 85 ncd maddesi hükmüne 
göre içtüzüklerde yer alması zarureti bulunan hu susatın kanunla düzenlenmesi Komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmediğinden teklifin tümünün reddine ittifakla karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Aydm Ordu Konya 

H. Tunçkanat F. Turhangil Z. Kumrulu A, Onar 

(Erzurum Diyarbakır 
N. Pasinli M- Erdoğan 
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